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2001-1315
2001-1340
2001-1348
2001-1350
2001-1364
2001-1367
2001-1370
2001-1372
2001-1383
2001-1394
2001-1399
2001-1400
2001-1402
2001-1410
2001-1411
2001-1412
2001-1442
2001-1454
2001-1458
2001-1459
2001-1460
2001-1472
2001-1474
2001-1503
2001-1519
2001-1539
2001-1545
2001-1547
2001-1559
2001-1560
2001-1581
2001-1587
2001-1588
2001-1591
2001-1594
2001-1601
2001-1603
2001-1604
2001-1628
2001-1629

2001-1633
2001-1651
2001-1653
2001-1654
2001-1660
2001-1676
2001-1689
2001-1704
2001-1714
2001-1719
2001-1733
2001-1734
2001-1737
2001-1749
2001-1756
2001-1760
2001-1773
2001-1797
2001-1811
2001-1819
2001-1834
2001-1854
2001-1868
2001-1873
2001-1874
2001-1895
2001-1911
2001-1913
2001-1931
2001-1942
2001-1943
2001-1947
2001-1950
2001-1977
2001-2040
2001-2043
2001-2093
2001-2096
2001-2099
2001-2107
2001-2134
2001-2140
2001-2146
2001-2151
2001-2193
2001-2196
2001-2197
2001-2241
2001-2266
2001-2270
2001-2278
2001-2294
2001-2299
2001-2305
2001-2306
2001-2308
2001-2329
2001-2332
2001-2334
2001-2335
2001-2336
2001-2337
2001-2338
2001-2341
2001-2342
2001-2343
2001-2345
2001-2353
2001-2361
2001-2363
2001-2370
2001-2383
2001-2403
2001-2405
2001-2407
2001-2458
2001-2490
2001-2491
2001-2531
2001-2535
2001-2546
2001-2591
2001-2680
2001-2683
2001-2706
2001-2724

2001-2731
2001-2736
2001-2746
2001-2754
2001-2756
2001-2803
2001-2816
2001-2831
2001-2838
2001-2877
2001-2883
2001-2891
2001-2894
2001-2913
2001-2928
2001-2957
2001-2967
2001-2985
2001-3024
2001-3069
2001-3070
2001-3128
2001-3137
2001-3164
2001-3168
2001-3170
2001-3172
2001-3209
2001-3214
2001-3219
2001-3253
2001-3256
2001-3276
2001-3319
2001-3326
2001-3350
2001-3391
2001-3392
2001-3449
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A 01 G 23/08

A 01 K 97/12

A 01 K 97/12

A 01 N 3/02, A 01 N 27/00, A 01 N 31/06, A 01 N
33/04, A 23 B 7/144, A 23 L 1/27

2000-4618

2000-1508

2000-1509

2001-628

ENERGY PERFORMANCE SYSTEMS, INC.,
Minneapolis, MN, US;

NĚMEC Marek Mgr. Ing., Praha, CZ;

NĚMEC Marek Mgr. Ing., Praha, CZ;

AGROFRESH, INC., Philadelphia, PA, US;

Těžební stroj na stromy a způsob současného
řezání a sběru stromů

Indikátor záběru ryby

Rybářský indikátor

Sloučeniny a komplexy pro inhibici reakce
rostlin na ethylen

08.06.1999

21.04.2000

25.04.2000

30.06.1999

PCT/US99/12695

PCT/US99/14891

WO 99/63801

WO 00/10386

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

08.06.1998, 07.06.1999

20.08.1998

1998/088470, 1999/327248

1998/137056

US, US

US

(32)

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Stroj (10, 10´) je určen pro kontinuální řezání a sběr

Indikátor sestává z nosiče (2), v němž je uloženo závaží

Indikátor sestává z nosiče (2), k němuž je jedním koncem

Regulace fyziologie rostlin, zejména metody omezení

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Ostlie David L., Minneapolis, MN, US;

Němec Marek Mgr. Ing., Praha, CZ;

Němec Marek Mgr. Ing., Praha, CZ;

Daly James, Chicago, IL, US;
Kourelis Bob, Chicago, IL, US;

stromů (63) v řadě (12) stromů (63). Způsob spočívá v
použití takového žacího stroje (10, 10´). Žací stroj (10,
10´) má rám (20) s řezací oblastí (30) a velkou podlouhlou
sběrnou oblastí (32). Odřezávací zařízení (14, 140) na
stromy (63) je připevněno k jednomu konci rámu (20), ke
kterému je zajištěno kontinuální vedení (64) mající sběrná
ramena (72). Ramena (72) jsou vzájemně od sebe stejně
vzdálena podél vedení (64), přičemž každé rameno (72)
postupuje v kontinuálním okruhu podél vedení (64).
Způsob použití spočívá v tom, že je žací stroj (10, 10´)
nejprve vyrovnán s řadou (12) stromů (63) určených k
uříznutí. Jak je první strom (63´) odřezáván odřezávacím
zařízením (14, 140), je sběrné rameno (72) umístěno za
strom (63) a posouvá jej do nejzadnější dostupné části
sběrné oblasti (32). Jak žací stroj (10, 10´) postupuje dále
podél řady (12) stromů (63), je každý strom  (63) v řadě
(12) odřezáván a posouván do nejzadnější dostupné části
sběrné oblasti (32).

(3) tak, že mezi nosičem(2) a závažím (3) je uspořádán
alespoň jeden snímač změny tlaku (4) napojený na
vyhodnocovací a signalizační jednotku (6).

připevněna pružina (5), která svým volným koncem drží
permanentní magnet (3), a k němuž je připevněn snímač
změny magnetického pole (4), napojený na vyhodnocovací
a signalizační jednotku (6).

reakce rostlin nebo rostlinných výrobků na ethylen.
Regulace má tři provedení. První se vztahuje na metody
minimalizace nečistot, jež se mohou reverzibilně vázat na
místa ethylenových receptorů u rostlin při syntéze
cyklopropenu a jeho derivátů, jako je methylcyklopropen,
čímž se eliminují negativní účinky, jež mají tyto nečistoty
na rostliny ošetřené cyklopropenem a jeho deriváty. Druhé
provedení se týká komplexů tvořených molekulárními
zapouzdřovacími činidly, jako je cyklodextrin a
cyklopropen a jeho deriváty, jako methylcyklopropen a
také cyklopentadienu a diazocyklopentadienu a jejich
derivátů, čímž poskytuje vhodný prostředek pro
skladování a dopravu těchto sloučenin se schopností
potlačovat ethylenovou reakci u rostlin, což jsou reaktivní
a vysoce nestálé plyny vzhledem k okysličování a jiným
potenciálním reakcím.Třetí provedení se týká vhodných
metod aplikace těchto sloučenin na rostliny, pro potlačení
reakce rostlin na ethylen k prodloužení jejich skladovací
životnosti.
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A 01 N 25/10, A 01 N 25/32, A 01 C 1/06

A 01 N 25/26

A 01 N 25/28, B 01 J 13/16

A 01 N 31/00

A 01 N 37/52, A 01 N 43/84, A 01 N 43/72 // (A 01 N
43/72, A 01 N 43:06, A 01 N 43:14)

2001-2096

2001-415

2001-299

2001-2107

2001-2196

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Basel, CH;

BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;

ZENECA LIMITED, London, GB;

OMYA AG, Oftringen, CH;

BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;

Insekticidní povlak semen a jeho použití pro
ochranu zemědělských plodin

Půdní granuláty s kontrolovaným uvolňováním
účinné látky, způsob jejich výroby a jejich
použití

Mikrokapsle, u kterých uvolňování účinné
látky iniciuje kyselina

Přípravek s nízkou teplotou tuhnutí obsahující
fenol a/nebo deriváty fenolu

Fungicidní směsi obsahující deriváty morfolinu
nebo piperidinu a oximetherové deriváty

14.12.1998

28.07.1999

28.07.1999

14.12.1999

11.12.1999

PCT/EP98/08171

PCT/EP99/05407

PCT/GB99/02466

PCT/EP99/09931

WO 00/35277

WO 00/07443

WO 00/05952

WO 00/36913

Kühnel Egon, Oblá 56, Brno, 63400;

Kubát Jan Ing., Přístavní 24, Praha 7, 17000;

Kalenský Petr JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

14.12.1998

05.08.1998, 13.10.1998

30.07.1998

21.12.1998

19.12.1998

1998EP/9808171

1998/19835218, 1998/19846893

1998/126333

1998/19859136

WO

DE, DE

US

DE

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Insekticidní povlak semen obsahující jedno nebo více

Půdní granuláty obsahují potah s účinnou látkou nanesený

Mikrokapsle tvořené polymočovinovým pláštěm a

Vodný prostředek obsahující fenol a/nebo fenolové

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Chen Yuguang, Lakeville, MN, US;
Turnblad Kevin M., Sioux Falls, SD, US;

Stadler Reinhold, Kirrweiler, DE;
Kober Reiner, Fussgönheim, DE;
Schneider Karl-Heinrich, Kleinkarlbach, DE;
Saur Reinhold, Böhl-Iggelheim, DE;
Bayer Herbert, Mannheim, DE;
Kolter Karl, Limburgerhof, DE;
Seufert Michael, Bad Dürkheim, DE;

Van Koppenhagen Juanita E., Richmond, CA, US;
Scher Herbert Benson, Richmond, CA, US;
Lee Kuo-Shin, Richmond, CA, US;
Shirley Ian M., Bracknell, GB;
Wade Philip P., Bracknell, GB;
Follows Richard R., Blackley, GB;

Buri Matthias, Rothrist, CH;
Schwarzentruber Patrick, Starrkirch-Will, CH;

Schelberger Klaus, Gönnheim, DE;
Scherer Maria, Landau, DE;
Saur Reinhold, Böhl-Iggelheim, DE;
Eicken Karl, Wachenheim, DE;
Haden Egon, Kleinniedesheim, DE;
Ammermann Eberhard, Heppenheim, DE;
Grote Thomas, Schifferstadt, DE;
Lorenz Gisela, Neustadt, DE;
Strathmann Siegfried, Limburgerhof, DE;

pojiv vybraných ze skupiny, kterou tvoří polymery a
kopolymery polyvinylacetátu, methylcelulosy,
polyvinylalkoholu, vinylidenchloridu, kyseliny akrylové,
celulosy, polyvinylpyrrolidonu a polysacharidu a
insekticid a plnivo, kde pojivo tvoří matrici pro insekticid
a plnivo za vzniku v podstatě nefytotoxického povlaku
semene; způsoby přípravy těchto povlaků a semena
ošetřená výše popsaným povlakem. Dále se popisuje
způsob kontroly hmyzích škůdců pocházejících z půdy,
zejména brouků, jako je druh Diabrotica, zahrnující
nanesení insekticidního povlaku popsaného výše na
semena.

na pevném nosiči ve fluidní vrstvě při definovaně
nastavitelném přívodu tepla. Potah přednostně obsahuje
0,1 až 25 hmotn. % jedné nebo více účinných látek, 1 až
40 hmotn. % jednoho nebo více obalových polymerů a 0
až 60 hmotn. % jedné nebo více přísad, přičemž součet
hmotn. % v obalu je roven 100 hmotn. %. Dále se
popisuje způsob výroby těchto granulátů a použití
k potírání fytopatogenních hub, nežádoucího růstu rostlin,
nežádoucího napadení hmyzem a / nebo k regulaci růstu
rostlin.

obsahující složku nebo složky uzavřené v plášti, kde stěna
pláště obsahuje alespoň jednu oligomerní acetalovou
skupinu vzorce I, kde R je a) skupina obsahující řetězec od
5 do 40 volitelně substituovaných atomů uhlíku, b)
skupina obsahující řetězec od 5 do 40 atomů uhlíku a
jeden nebo více interně navázaných atomů kyslíku nebo
síry nebo NH-skupin, nebo c) volitelně substituovaná
ethylenová nebo propylenová skupina; Z je a) volitelně
substituovaná fenylová skupina, b) volitelně substituovaný
C1 až C20alkyl, C2 až C20alkenyl, C3 až C8cykloalkyl
nebo C5 až C8 cykloalkenyl nebo c) benzoyl; n je 1,
pokud R je a) nebo b), nebo je 2 až 20, pokud R je c).
Mikrokapsle jsou citlivé na působení kyseliny a stěna
kapsle se relativně snadno degraduje nebo desintegruje a
složky se uvolňují do okolního prostředí. Mikrokapsle jsou
vhodné pro enkapsulací biologicky aktivních substancí a
agrochemikálií, nejlépe pesticidů pro ošetřování rostlin.

deriváty, který má nízkou teplotu tuhnutí a antimikrobiální
aktivitu. Prostředek obsahuje: a) fenol a/nebo deriváty
fenolu v částečně neutralizované formě; a b) jednu nebo
více glykolových sloučenin a/nebo glycerol.
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A 01 N 43/54

A 01 N 43/80, A 01 N 25/28

A 01 N 43/80, A 01 N 43/56, A 01 N 35/06, A 01 N
25/32 // (A 01 N 43/80, A 01 N 47:36)

2001-1749

2001-605

2001-1773

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen,
DE;

FMC CORPORATION, Philadelphia, PA, US;

AVENTIS CROPSCIENCE GMBH, Frankfurt, DE;

Směsi aktivních sloučenin s fungicidními
účinky

Mikroenkapsulované prostředky obsahující dvě
nebo více aktivních složek

Kombinace herbicidů a safenerů a jejich
použití

08.11.1999

13.08.1999

05.11.1999

PCT/EP99/09803

PCT/EP99/08558

PCT/US99/18017

PCT/EP99/08470

WO 00/36917

WO 00/30440

WO 00/10392

WO 00/30447

Kubát Jan Ing., Přístavní 24, Praha 7, 17000;

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Zelený Pavel JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

20.11.1998, 23.08.1999

18.08.1998

21.11.1998

1998/19858911

1998/19853559, 1999/19939841

1998/096973

1998/19853827

DE

DE, DE

US

DE(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Popisují se fungicidní směsi obsahující jako aktivní složky

Popisují se nové směsi aktivních sloučenin, které zahrnují

Způsob enkapsulace klomazonu a druhé biologické látky

Řešení se týká technické oblasti prostředků pro ochranu

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)7 (51)

7 (51)

7 (51)

Mauler-Machnik Astrid, Leichlingen, DE;
Wachendorff-Neumann Ulrike, Neuwied, DE;
Gayer Herbert, Monheim, DE;

Szamosi Janos, Washington, NJ, US;

Ziemer Frank, Kriftel, DE;
Willms Lothar, Hofheim, DE;
Bieringer Hermann, Eppstein, DE;
Hacker Erwin, Hochheim, DE;

a) derivát morfolinu nebo piperidinu vzorce Ia, Ib, Ic a Id,
kde n je 10, 11, 12 (60 až 70 %) nebo 13,  a b) sloučeniny
vzorce II, kde substituenty X1 až X5 a R1 až R4 jsou
definovány níže: X1 je C1-4halogenalkyl, C1-

4halogenalkoxy nebo halogen; X2 až X5 jsou nezávisle na
sobě vodík, halogen, C1-4alkyl, C1-4halogenalkyl, C1-

4alkoxy nebo C1-4halogenalkoxy; R1 je C1-4alkyl, C2-

6alkenyl, C2-6alkinyl, C1-4alkylC3-7cykloalkyl, C1-4alkylC3-

7cykloalkenyl, kde tyto skupiny mohou nést substituenty
vybrané ze skupiny, kterou tvoří halogen, kyanoskupina a
C1-4alkoxy, R2 je fenyl nebo pětičlenný nebo šestičlenný
nasycený nebo nenasycený heterocyklyl, obsahující
nejméně jeden heteroatom, vybraný ze skupiny, kterou
tvoří N, O a S, kde cyklické skupiny mohou obsahovat
jeden až tři substituenty vybrané ze skupiny, kterou tvoří
halogen, C1-4alkyl, C1-4alkoxy, C1-4halogenalkyl, C1-

4halogenalkoxy, C1-4alkoxyC2-4alkenyl, C1-4alkoxyC2-

4alkinyl, R3 a R4 jsou nezávisle na sobě vodík, C1-4alkyl,
C1-4alkoxy, C1-4alkylthio, N-C1-4alkylamino, C1-

4halogenalkyl nebo C1-4halogenalkoxy, v synergicky
účinném množství.

sloučeninu obecného vzorce I, ve kterém skupiny Z, X a A
mají uvedený význam. Z je případně substituovaná
fenylová skupina, X je atom halogenu a A je
heterocyklylová skupina, skupina -COOCH3 nebo skupina
-CO-NH-CH3, a známé aktivní sloučeniny. Dále se
popisuje použití těchto směsí pro likvidaci

fytopatogenních plísní.

zahrnuje a) mísení (i) vodné fáze, (ii) emulgátoru a (iii)
s vodou nemísitelné fáze obsahující klomazon, druhou
biologickou látku a alespoň jednu první polyfunkční
sloučeninu, b) tvorbu disperze s vodou nemísitelných
kapek uvnitř vodné fáze a c) přidání alespoň jedné druhé
polyfunkční sloučeniny do disperze a reakci druhé
polyfunkční sloučeniny s první polyfunkční sloučeninou
k vytvoření polymerové skořápky okolo s vodou
nemísitelných kapek. Dále se popisuje způsob přípravy
zemědělského prostředku obsahujícího enkapsulovaný
klomazon a druhou biologickou látku, který zahrnuje: a)
poskytnutí suspenze kapslí klomazu obsahujících
rozpuštěné látky, ředidla nebo nosiče, b) poskytnutí
prostředku suspendovaných částic druhé biologické látky,
c) adjustaci rozpuštěných látek, ředidel nebo nosičů do
suspenze částic tak, že osmalarita suspenze částic je
dostatečně podobná osmolaritě suspenze kapslí takže
nedojde k prasknutí kapslí při smísení suspenzí z kroku a)
a b) a d) mísení suspenzí z kroku a) a b).

rostlin, obzvláště kombinací účinná látka-safener, které
jsou obzvláště vhodné pro použití proti konkurujícím
škodlivým rostlinám v kulturách užitkových rostlin. Týká
se herbicidně účinného prostředku, obsahujícího směs
herbicidně účinného množství jedné nebo více sloučenin
obecného vzorce I a antidoticky účinného množství
jednoho nebo více safenerů ze skupiny zahrnující
sloučeniny obecných vzorců II až VII. Dále se týká
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A 01 N 43/80, A 01 N 25/26, A 01 N 25/28

A 01 N 43/90

A 01 N 43/90, A 61 K 9/00, A 61 K 47/10, A 61 K
31/70

A 01 N 47/24 // (A 01 N 47/24, A 01 N 59:20)

2001-2754

2001-1560

2001-1734

2001-1737

AVENTIS AGRICULTURE LIMITED, Ongar, GB;

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Basel, CH;

PFIZER INC., New York, NY, US;

BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;

Způsob kontroly plevelu

Fungicidní přípravky obsahující thieno[2,3-
d]pyrimidin-4-on

Antiparazitární prostředky

Fungicidní směsi

01.02.2000

04.11.1999

20.10.1999

06.11.1999

PCT/EP00/01102

PCT/EP99/08449

PCT/IB99/01715

PCT/EP99/08512

WO 00/45637

WO 00/27200

WO 00/30449

WO 00/30450

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Hakr Eduard Ing., Přístavní 24, Praha 7, 17000;

Kubát Jan Ing., Přístavní 24, Praha 7, 17000;

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha, 11000;

Kubát Jan Ing., Přístavní 24, Praha 7, 17000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

01.02.1999, 12.04.1999

06.11.1998

19.11.1998

19.11.1998

1999/9902232, 1999/9908313

1998/9824331

1998/9825402

1998/19853503

GB, GB

GB

GB

DE

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Způsob kontroly růstu plevelu v místě jeho výskytu v

Fungicidní přípravky mající synergicky zvýšený účinek,

Antiparazitární prostředek vhodný pro lokální podání,

Fungicidní směs, která obsahuje a) karbamát obecného

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Roberts David Alan, Ongar, GB;
Zerrouk Robert, Dunieres, FR;
Collegate Rachel, Ongar, GB;

Walter Harald, Rodersdorf, CH;
Forster Birgit, Riehen, CH;
Knauf-Beiter Gertrude, Müllheim, DE;

Lukas Timothy Michael, Sandwich, GB;
Wicks Stephen Richard, Sandwich, GB;

Schelberger Klaus, Gönnheim, DE;
Scherer Maria, Landau, DE;
Saur Reinhold, Böhl-Iggelheim, DE;
Sauter Hubert, Mannheim, DE;
Müller Bernd, Frankenthal, DE;
Birner Erich, Altheiningen, DE;
Leyendecker Joachim, Ladenburg, DE;
Ammermann Eberhard, Heppenheim, DE;
Lorenz Gisela, Neustadt, DE;
Strathmann Siegfried, Limburgerhof, DE;

způsobu hubení škodlivých rostlin v kulturách užitkových
rostlin a použití uvedených prostředků.

pevném pěstebním médiu, který zahrnuje ošetření místa
výskytu prostředkem obsahujícím isoxazolový herbicid za
dosažení postupného nebo následného dodání nebo
uvolnění isoxazolového herbicidu do povrchové vrstvy
média.

kde složka a) je thieno[2,3-d]pyridimidin-4-on vzorce I,
kde substituent R1 je halogen, R2 je alkyl s dvěma až pěti
atomy uhlíku, -CH2-cyklopropyl a R3 je alkyl s dvěma až
pěti atomy uhlíku, -CH2-cyklopropyl; společně s b) buď
fungicidem na bázi azolu nebo fungicidem na bázi
anilinopyrimidinu nebo fungicidem na bázi morfolinu
nebo fungicidem na bázi strobilurinu nebo pyrrolu nebo

fenylamidu nebo fungicidem na bázi dithiokarbamátu.

který obsahuje (a) 0,1 až 50 % hmotn./obj. avermektinu
nebo milbemycinu aktivního proti endo-a/nebo
ektoparazitům; (b) 1 až 50 % obj./obj. di(C2-

4glykol)mono(C1-4alkyl)etheru; (c) volitelně těkavé
rozpouštědlo přijatelné pro kůži v dostatečném množství.

vzorce I.a, kde X je CH nebo N, n je 0, 1 nebo 2  R je
halogen, alkylová skupina s 1 až 4 atomy uhlíku nebo
halogenalkylová skupina s 1 až 4 atomy uhlíku, kde
skupiny R mohou být různé, jestliže n je 2, a b) fungicidně
aktivní sloučeninu obsahující měď v synergicky účinném
množství.
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A 01 N 47/24 // (A 01 N 47/24, A 01 N 43:84, A 01 N
43:653, A 01 N 43:42, A 01 N 43:40)

A 01 N 61/00

A 01 N 65/00

A 23 L 1/226, A 23 K 1/18

2001-2197

2001-1594

2001-304

2001-2336

BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Basel, CH;

ECOSMART TECHNOLOGIES, INC., Franklin, TN,
US;

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S. A., Vevey,
CH;

Fungicidní směsi a jejich použití

Herbicidní prostředky

Synergické a reziduální pesticidní kompozice
obsahující rostlinné esenciální oleje

Ochucovací prostředek

11.12.1999

08.11.1999

28.07.1999

01.12.1999

PCT/EP99/09812

PCT/EP99/08559

PCT/US99/17097

PCT/EP99/08910

WO 00/36921

WO 00/27203

WO 00/05964

WO 00/36932

Kubát Jan Ing., Přístavní 24, Praha 7, 17000;

Kubát Jan Ing., Přístavní 24, Praha 7, 17000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

22.12.1998

10.11.1998, 21.12.1998, 01.04.1999, 30.04.1999

28.07.1998, 16.09.1998, 03.03.1999

22.12.1998

1998/19859250

1998/19851854, 1998/19859224, 1999/19915013,
1999/19919951

1998/094463, 1998/100613, 1999/122803

1998/98204369

DE

DE, DE, DE, DE

US, US, US

EP

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Popisují se fungicidní směsi obsahující jako aktivní složky

Herbicidní synergický prostředek pro selektivní kontrolu

Synergické a reziduální pesticidní kompozice obsahující

Ochucovací prostředek, určený pro zvýšení nebo dodání

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Schelberger Klaus, Gönnheim, DE;
Scherer Maria, Landau, DE;
Saur Reinhold, Böhl-Iggelheim, DE;
Appel Josef, Mutterstadt, DE;
Leyendecker Joachim, Ladenburg, DE;
Ammermann Eberhard, Heppenheim, DE;
Grote Thomas, Schifferstadt, DE;
Lorenz Gisela, Neustadt, DE;
Strathmann Siegfried, Limburgerhof, DE;

Nevill David John, Riehen, CH;

Zoschke Andreas, Weil am Rhein, DE;
Stehli Andreas, Gipf-Oberfrick, CH;

Bessette Steven M., Brentwood, TN, US;
Beigler Myron A., Santa Rosa, CA, US;

Blank Imre, Savigny, CH;
Cerny Christoph, Winterthur, CH;
Devaud Stephanie, Porsel, CH;
Heyland Sven, Weiningen, CH;

a) sloučeninu vzorce I, její N-oxid nebo jednu z jejích solí,
kde: R1, R2, R3, R4 jsou nezávisle na sobě: vodík,
hydroxyl, nitro, halogen, C1-4alkyl, C1-4halogenalkyl, C1-

4alkoxy, C1-4halogenalkoxy, C1-4alkylthio, C1-

4halogenalkylthio; R5, R6, R7 jsou nezávisle na sobě:
vodík, hydroxyl, kyano, nitro, halogen, C1-7alkyl, C1-

7halogenalkyl, C1-7alkoxy, C1-7halogenalkoxy, C1-

7alkylthio, C1-7halogenalkylthio, C1-7hydroxyalkyl, C2-

4acyl, aryl, aryloxy, kde skupiny obsahující jako součást
aryl mohou být jednou až třikrát substituovány
následujícími skupinami: kyano, nitro, halogen, C1-4alkyl,
C1-4halogenalkyl, C1-4alkoxy, C1-4halogenalkoxy, C1-

4alkylthio a C1-4halogenalkylthio, a b) karbamáty vzorce II,
kde T je CH nebo dusík, n je 0, 1 nebo 2 a R je halogen,
C1-4 alkyl, nebo C1-4halogenalkyl, kdy R mohou být různé,
pokud n je 2, v synergicky účinném množství.

růstu širokolistých plevelů a trav v porostech užitečných
rostlin resistentních k inhibitorům protoporfyrinogen
oxidázy, obsahující kromě běžně používaných inertních
pomocných látek jako účinné látky a) herbicid, inhibující
působení protoporfyrinogen oxidáz, např. difenylethery,
imidy, fenylpyrazoly, fluazolat a thidiazimin SI305, a b)
alespoň jeden další pesticid vybraný ze skupiny obsahující
ko-herbicidy, fungicidy a indekticidy/akaricidy.

synergické a reziduální směsi rostlinných esenciálních
olejů a/nebo jejich složek rostlinné esenciální oleje a/nebo
jejich složky ve směsi se známými účinnými pesticidními
pesticidními sloučeninami nebo rostlinné esenciální oleje
a/nebo jejich složky ve směsi s dalšími sloučeninami, které
nebyly dříve používány jako účinné složky v pesticidních
formulacích, jako například tzv. modulátory přenosu
signálu. Dále se popisuje způsob kontroly škůdců aplikací
pesticidně účinného množství výše uvedených
synergických a reziduálních pesticidních kompozic na
místo, kde je kontrola škůdců žádaná.

zvěřinové příchuti v potravinářských výrobcích zahrnuje
kombinaci alkylfenolu a cyklohexankarboxylové kyseliny
nebo jejího alkylsubstituovaného derivátu. Použití
ochucovacího prostředku pro přípravu ochucovacích
směsí.
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A 23 L 1/30

A 23 L 1/30

A 24 C 5/14

A 24 F 47/00

A 44 B 19/00, B 65 D 17/34

2001-2334

2001-2337

2000-47

2000-2434

2000-693

UNILEVER N. V., Rotterdam, NL;

UNILEVER N. V., Rotterdam, NL;

PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., Richmond, VA,
US;

BROWN & WILLIAMSON TOBACCO
CORPORATION, Louisville, KY, US;

STASIUK Joseph W., South Sound, KY;

Potravinářský výrobek

Potravinářský prostředek

Stroj pro výrobu cigaret včetně kontroly
proužků

Kuřácký výrobek dodávající aerosol

Dekorativní a symbolicky tvarovaná úchytka
zařízení k otevření nádobky a způsob výroby
tohoto zařízení

02.12.1999

27.10.1999

10.07.1998

22.02.1999

26.08.1998

PCT/EP99/09563

PCT/EP99/08309

PCT/US98/14288

PCT/US99/03283

PCT/CA98/00818

WO 00/36936

WO 00/36935

WO 99/02051

WO 99/44448

WO 99/09853

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

22.12.1998

22.12.1998

11.07.1997

03.03.1998

26.08.1997, 17.04.1998

1998/98204420

1998/98204419

1997/893505

1998/033587

1997/917516, 1998/061227

EP

EP

US

US

US, US

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Potravinářský výrobek obsahuje 20 až 100 %

Potravinářský prostředek obsahuje jak rostlinné steroly

Optický kontrolní systém se umisťuje na stroji (200) pro

Kuřácký prostředek obsahuje dutou trubku (12)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Boom Stela van der, Vlaardingen, NL;
Zeelenberg-Miltenburg Manon Johanna,
Vlaardingen, NL;

De Boer Bernardus, Vlaardingen, NL;
Van Amerongen Marnix, Marnix, NL;

Struckhoff Andrew D., Alexandria Court, VA, US;
Cramer Lee C., Springfield, VA, US;
Spiers Steven F., Richmond, VA, US;
Bokelman Gordon H., Chesterfield, VA, US;
Alexander Bogdan N., Richmond, VA, US;
Roth Mark, Annandale, VA, US;

St. Charles Frank Kelly, Perry, GA, US;

Stasiuk Joseph W., South Sound, KY;

hmotnostních vodné fáze se zvýšeným obsahem tyrosinu a
hydroxytyrosinu, který činí ve vodné fázi nejméně 15 částí
z milionu. Vodná fáze s výhodou vzniká tím, že olivový
olej, obsahující polyfenoly, je vystaven za hydrolytických
podmínek působení vody, takže lipofilní fenolické
sloučeniny se hydrolyzují a přecházejí jako hydrofilní
polyfenoly do vodné fáze. Vynález je vhodný pro zvýšení
nutriční hodnoty, zvláště pomazánek, zpracovaných
tomatových výrobků a zálivek.

a/nebo sloučeniny obsahující steroly, tak i karotenoidy. S
výhodou jsou karotenoidy v prostředku přítomny v jiné
fázi než rostlinné steroly. Způsob výroby potravinářského
výrobku spočívá v tom, že se ovoce nebo zelenina s
obsahem karotenoidů rozmělní na kousky, zahřeje se a
smísí se se sterolem, rostlinným sterolem nebo s derivátem
těchto látek.

výrobu papíru nebo na podobném zařízení a detekuje
přítomnost proužků majících nepravidelné šířky nebo
odstupy mezi sebou. Tento optický kontrolní systém vysílá
do stroje (200) pro výrobu cigaret povely pro vyřizování
cigaret, které budou postupně zhotovovány z těch částí
papíru, jež obsahují nepravidelné proužky. Optický
kontrolní systém obsahuje senzor (201), který se může

přizpůsobovat rozdílným typům cigaretového papíru a
proužkového materiálu majícího různé odrazové
vlastnosti. Při provozu senzorový obvod detekuje rozsah
elektrických napětí vytvářených senzorovým detektorem a
sestavuje vrcholovou hodnotu, nebo průměrnou
vrcholovou hodnotu, pro rozsah napětí. Tento obvod
následně využívá procentuální část této vrcholové hodnoty
pro určování prahové hodnoty. Tato prahová hodnota se
porovnává se střídavým signálem ze senzorového
detektoru. Jestliže střídavý signál překračuje prahovou
hodnotu, pak obvod produkuje signál, jenž indikuje
přítomnost proužku. Výstup senzoru se odesílá do počítače
(218). Počítač (218) detekuje, zda proužky detekované
senzorem (210) mají pravidelné vzdálenosti odstupu a
pravidelnou šířku.

ohraničující vzduchový průchod mezi jejím ohřívacím
koncem (18) a ústním koncem (20). Trubka (12) je odolná
proti spálení působením plamene (21) a obsahuje substrát
(14) se složkou vytvářející aerosol. Vzdálenější konec
(15) substrátu (14) je umístěn v odstupu od ohřívacího
konce (18) pro vytvoření spojité vzduchové mezery (16)
dostatečné délky k zamezení spálení substrátu (14), když v
blízkosti ohřívacího konce  (18) je umístěn plamen (21).
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A 46 B 15/00

A 47 C 23/02

A 47 C 27/08

2000-4539

2000-179

2000-1316

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, New York,
NY, US;

FROLI KUNSTSTOFFWERK HEINRICH FROMME
OHG, Schloss Holte-Stukenbrock, DE;

MARIČEVIČ Zdravko, Zabreb, HR;

Světelně interaktivní zubní kartáček

Pružicí prvek pro polštářování sedacích nebo
lůžkových ploch a lůžkový systém s takovými
pružicími prvky

Univerzální matrace pro sezení, ležení a k
zabránění proleženin a jejich léčbě

04.06.1999

17.07.1998

13.01.1999

PCT/US99/12464

PCT/EP98/04420

PCT/HR99/00001

WO 99/63859

WO 99/03379

WO 00/03625

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Chlustina Jiří Ing., Jana Masaryka 43-47, Praha 2,
12000;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

09.06.1998

18.07.1997, 18.07.1997, 09.12.1997

14.07.1998

1998/093800

1997/29712720, 1997/29712721, 1997/29721655

1998/980391

US

DE, DE, DE

HR

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Zařízení k otevření víčka nebo vrchní části (20) nádobky

Zubní kartáček (10) je opatřen světelně interaktivními

Řešení se týká pružicího prvku pro polštářování, zejména

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Hulke Stuart, Basking Ridge, NJ, US;
Moskovich Robert, East Brunswick, NJ, US;

Fromme Heinrich, Schloss Holte-Stukenbrock, DE;

Maričevič Zdravko, Zagreb, HR;

(10) s dekorací ve tvaru symbolicky tvarované úchytky
(40) připojené k nádobce (10), která plní dvojí funkci.
Funkci otvírače nádobky (10) a funkci dekorační, ekvitní,
identifikační nebo reklamní. Tažná úchytka (40) může
otevřít nádobku (10) tím, že působí tlakem jako páka proti
trhacímu proužku  (30) ve vrchní části (20) nádobky (10),
který je definován trhací linií (31) a oddělí trhací proužek
(30) z vrchní části  (20) a otevře nádobku (10). Tažná
úchytka (40) může plnit dekorační a reklamní funkci tím,
že má dekorativní nebo symbolický tvar zobrazující obraz,
obchodní značení, ikonu, znak, nebo jiný symbolický
předmět nebo logo. Dekor je možno zdůraznit použitím
barvy, tisku, leptání a použitím štítků na tažné úchytce
(40), víčku (20) nebo na nádobce (10). V alternativním
provedení tažná úchytka (40´´) může mít zeslabenou část
(44) tak, aby tažná úchytka (40´´) byla oddělitelná od
nádobky (10) jako suvenýr nebo upomínkový předmět.

znaky a obsahuje světelný zdroj (40), jako
elektroluminiscenční diodu LED, vetvarovanou v rukojeti
(14). V jednom provedení je zubní kartáček )10)
vytvarován z průhledného nebo průsvitného plastu a je
krytý neprůhledným povlakem (16), kromě více
jednotlivých vyzařovacích otvorů (20) pro vyzařování
světla. Přes tvarované těleso (18) může být také uložena
odrazivá vrstva. Světlo je vnitřně odráženo podél tělesa
(18) k vyzařovacím otvorům (20). V jiném provedení je
do tělesa (18) zubního kartáčku (10) zatvarováno více
optických vláken (44) nebo světelných trubic, jejichž
vstupní konce jsou uloženy v blízkosti světelného zdroje
(40) a jejichž výstupní konce (46) končí ve vyzařovacích
oblastech. Těleso (18) je vytvarováno z neprůhledného
elastomeru nebo plastu. V úchopovém konci rukojeti (14)
zubního kartáčku (10) je s výhodou s elektroluminiscenční
diodou zatvarována baterie (50) a spínač. Spínač může být
tvořen jako ohebná membrána a kontaktová elektroda
(54), která se stlačuje, když uživatel uchopuje úchopový
konec rukojeti (14) zubního kartáčku (10).

zespodu odvětrávané podložky pro polštářování, žíněnky
nebo podobně sedacích nebo lůžkových ploch, který je
opatřen základnou a je připevnitelný na podložce, přičemž
tento pružicí prvek je opatřen nosným talířem pro uložení
polštářování. Mezi základnou (11) a nosným talířem (15,
20, 40, 50, 60, 70) jsou uspořádány pružicí elementy, které
jsou provedeny jako ramena (12, 22) ve tvaru listových
pružin, přičemž ze základny (11) vystupují radiálně
směrem ven nejméně dvě taková ramena (12, 22), jejichž
příslušné vnější konce ústí do nosného talíře (15, 25).
Mezi základní deskou (11.1) nebo základním tělesem
(11.2) a nosným talířem (40, 50, 60, 70) je uspořádáno
pružicí těleso (35, 35´), přičemž hlava (35.2) a patka
(35.1) pružicího tělesa (35, 35´), jakož i nosný talíř (40,
50, 60, 70) a základní deska (11.1) nebo základní těleso
(11.2) jsou opatřeny navzájem si korespondujícími
uzávěry, takže nosný talíř (40, 50, 60, 70) lze rozebiratelně
nasadit jak na pružicí těleso (35, 35´), tak i na základní
desku (11.1) nebo základní těleso (11.2). Řešení se dále
týká lůžkového systému s podložkou pro polštářování,
která je opatřena pružicími prvky, přičemž polštářování
spočívá na desce nebo je připevněno na latích.Na desce,
popřípadě na latích (9), jsou uspořádány připevňovací
prostředky pro pružicí prvky )10).
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A 47 F 5/13, A 47 B 91/00, A 47 B 96/14

A 47 J 42/56, A 47 J 43/07

A 61 F 13/15

2000-4447

2001-845

2000-1792

TEGOMETALL (INTERNATIONAL) AG, Lengwil,
CH;

ARNO S. A., Sao Paulo, BR;

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, OH, US;

Patní díl pro regálový stojan s kulatým
sloupkem

Odnímatelný nástroj na zpracování jídla pro
mixéry, kuchyňské roboty, mlýnky a podobná
zařízení

Absorpční výrobek na jedno použití opatřený
zónami a určený k zachycování moči a fekálií s
nízkou viskozitou

29.11.2000

07.09.1999

15.05.2000

PCT/IB99/01519
WO 00/13563

Malůšek Jiří Ing., Mendlovo nám. 1a, Brno, 60300;

Chlustina Jiří Ing., Jana Masaryka 43-47, Praha 2,
12000;

Zelený Pavel JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

03.12.1999

09.09.1998, 06.10.1998, 13.04.1999

14.11.1997

1999/29921291

1998/9803559, 1998/9804164, 1999/9901626

1997US/9720841

DE

BR, BR, BR

WO

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)
(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Univerzální matrace pro sezení, ležení a k zabránění

Patní díl (11) pro regálový stojan s kulatým sloupkem

Zařízení na zpracování jídla nasaditelné na oddělenou

Absorpční výrobek na jedno použití zahrnuje první oblast

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Bohnacker Ulrich, Fruthwillen, CH;

Planca Rinaldo, Sao Bernardo Do Campo, BR;
Veneziano Jose Carlos, Sao Paulo, BR;

Bast Tim, Schwalbach, DE;
Lankhof John Peter, Kelkheim, DE;

proleženin a jejich léčbě je vytvořena z komor, které jsou
alespoň dvě, a jsou vytvořeny jako trubicové komory z
materiálu, který je přizpůsobivý tvaru lidského těla,
přičemž jsou uspořádány do řad a řady komor jsou
uspořádány nad sebou a výška matrace je alespoň
dvojnásobná než je průměr jednotlivých trubicových
komor. Tímto uspořádáním se umožní větší kontaktní
plocha mezi pacientovým tělem a matrací a její lepší
využití, čehož se dosahuje správným nastavením
optimálního tlaku v komorách.

(10), sestává z výložníku (13), opatřeného talířovými
patkami  (17) a spojovacího zařízení pro spojení výložníku
(13) s kulatým sloupkem (10). Spojovací zařízení je
tvořeno zásuvným dílem (16, 24), spojeným s ke kulatému
sloupku (10), přilehlou oblastí výložníku (13) a axiálně
zasahujícím do spodního konce kulatého sloupku (10).
Zásuvný díl je vložen do spodního konce kulatého sloupku
(10) zasahujícím pouzdrem (16), které je s výložníkem
(13) spojeno třmenem (15). Třmen (15) je současně
opatřen lůžkem pro talířovou patku (17), které je s
výhodou opatřeno závitem (21).

základnu (20) obsahující elektromotor (21) tvořící tak
elektrické zařízení typu mixéru nebo kuchyňského robota,
zahrnující nádobu (22) pro připevnění na základnu (20),
přičemž nádoba (22) je spojitelná s podstavcovým

kompletem (2) pro nástroj (24) na zpracování jídla, mající
podstavec (15) zajistitelný k otvoru (30) umístěnému
vespod nádoby, dále obsahující otočnou nápravu (19), kde
náprava (19) je uchycena za jeden ze svých konců
záchytným prvkem (18), který je poháněn elektromotorem
(21) když je nádoba (22) nasazena na základně (20), a na
druhém ze svých konců má nástroj (24) na zpracování
jídla, přičemž nádoba (22) obsahuje uzamykací prostředky
(7) posuvné ve směru příčně k nápravě (19) nástroje (24)
na zpracování jídla k zapadnutí do přizpůsobených částí
(4) podstavce (15).

(31) obrácenou k přední části těla uživatele a druhou
oblast  (32) obrácenou k hýždím uživatele. Absorpční
výrobek na jedno použití zahrnuje pro tekutinu propustnou
horní vrstvu  (24) a pro tekutinu nepropustnou dolní
vrstvu (25), která je spojená s horní vrstvou (24), dále
zahrnuje absorpční jádro  (28) umístěné mezi horní
vrstvou (24) a spodní vrstvou (26). Jelikož je první oblast
(31) obrácená k přední části těla uživatele, sehrává
nejdůležitější roli při manipulaci s močí, zatímco druhá
oblast (32), obrácená k hýždím hraje hlavní roli při
manipulaci s fekáliemi s nízkou viskozitou. První oblast
(31) má hodnotu PACORM, menší jak 120 mg a druhá
oblast (32) má průchozí kapacitu horní vrstvy alespoň
0,03 g/cm2.
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A 61 F 13/15

A 61 F 13/15

A 61 K 6/083, C 09 J 135/08

A 61 K 7/027, A 61 K 7/032, A 61 K 7/48, A 61 K 7/32

2000-4918

2001-2731

2001-2040

2001-2928

JOHNSON & JOHNSON INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, Sao Paulo, BR;

PAUL HARTMANN AG, Heidenheim, DE;

BLOCK DRUG COMPANY, INC., Jersey City, NJ,
US;

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, OH, US;

Hygienická vložka

Hygienická pomůcka s individuálním přebalem

Prostředek pro přilnutí umělého chrupu

Prostředek pro rtěnku obsahující vitamín B3

28.12.2000

26.11.1999

08.12.1999

10.02.2000

PCT/EP99/09180

PCT/GB99/04122

PCT/US00/03466

WO 00/44325

WO 00/33792

WO 00/47171

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Andera Jiří Ing., Nad Štolou 12, Praha 7, 17000;

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

29.12.1999

28.01.1999

08.12.1998

12.02.1999, 21.12.1999

1999/9903096

1999/19903285

1998/207309

1999/249939, 1999/467937

BR

DE

US

US, US

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Cílem řešení je hygienická vložka (1) s prvkem (10) pro

Hygienická pomůcka s individuálním přebalem před

Prostředek pro přilnutí umělého chrupu, který obsahuje

Popisovány jsou kosmetické prostředky obsahující: (a) od

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Carvalho Antonio Carlos Ribeiro, Taubaté, BR;

Gause Enno, Heidenheim, DE;

Gasman Robert C., Montville, NJ, US;
Vong Eddie, New Providence, NJ, US;
Ahn Hyung-Kook, Dayton, NJ, US;

Walling Davis William, Cincinnati, OH, US;
Vatter Michael Lee, Okeana, OH, US;

jímání a přepravu tělního exsudátu, který je schopen
dopravovat vaginální exsudát do středové oblasti
hygienické vložky (1), a tím minimalizovat možnost
bočního obtékání. Tohoto cíle je dosaženo pomocí
hygienické vložky (1), která obsahuje prvek (10) pro
jímání a přepravu tělního exsudátu, který není zarovnán se
sousedícím absorpčním prvkem, je v podstatě laminární,
ortogonální k povrchu hygienické vložky (1) a probíhá
podél podélné osy hygienické vložky (1).

prvním použitím, zejména inkontinentní vložka, vložka do
slipů nebo dámská vložka sestává z podélného úseku (6)
hadicovitého, rovně přeloženého pásu (4), s plochou
stranou (14), tvořící vnější stranu (12), a plochou stranou
(10), tvořící vnitřní stranu (8) individuálního přebalu, a s
podélnou osou  (20), která probíhá rovnoběžně s podélnou
osou hygienické pomůcky, přičemž podélný konec (62)
podélného úseku (6) je kapalinotěsně uzavřen a druhý

konec je otevřený nebo otevíratelný. Hygienická pomůcka
je položena na plochou stranu (10) podélného úseku (6)
hadicovitého pásu (4), tvořící vnitřní stranu (8) a společně
s podélným úsekem (6) je kolem dvou kolmo k podélným
osám (20) probíhajících příčných os (40, 42) přeložena
sama na sebe. Na sebe přeložené podélné okrajové oblasti
(36, 38) podélného úseku (6) jsou spolu uvolnitelně
spojeny, aby hygienickou pomůcku udržely v
individuálním přebalu v přeložené konfiguraci, aby
bezprostředně před použitím mohla být z individuálního
přebalu vyjmuta a po použití zasunuta do otevřeného
konce podélného úseku (6) za účelem odstranění
pomůcky.

bezpečné a účinné množství parciální soli zesítěného
kopolymeru, přičemž tato parciální sůl zesítěného
kopolymeru je získatelná tak, že se a) vytvoří částečně
zesítěný kopolymer z kopolymeru s obsahem anhydridu
kyseliny reakcí tohoto kopolymeru s lysinem, histidinem,
argininem nebo netoxickými deriváty nebo analogy lysinu,
histidinu nebo argininu nebo se směsí těchto látek, b)
zbývající anhydridové skupiny částečně zesítěného
kopolymeru se hydrolyzují za vzniku karboxylových
skupin a c) tyto karboxylové skupiny se alespoň částečně
neutralizují za vzniku parciální soli zesítěného
kopolymeru.
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A 61 K 7/48

A 61 K 9/00, A 61 K 9/72

A 61 K 9/127, A 61 K 9/12, A 61 K 9/72

A 61 K 9/20, A 61 K 31/663, A 61 P 19/00, A 61 P
19/10

A 61 K 9/20, A 61 K 9/24, A 61 K 9/54, A 61 K 9/58, A
61 K 9/62

A 61 K 9/46, A 61 K 9/16, A 61 K 31/295

2001-2329

2001-1834

2001-1581

2000-2567

2001-1539

2001-2140

UNILEVER N. V., Rotterdam, NL;

CHIESI FARMACEUTICI S. P. A., Parma, IT;

PILKIEWICZ Frank G., Cranbury, NJ, US;

LÉČIVA, A.S., Praha, CZ;

ELAN CORPORATION, PLC, Dublin, IE;
CHURCH Marla J., Tucker, GA, US;

E-PHARMA TRENTO S. P. A., Frazione Ravina,
IT;

Prostředek pro místní podání

Tlakové nádobky k inhalaci (MDI)

Systém pro podávání bioaktivní sloučeniny
inhalací

Tableta vyrobitelná přímým tabletováním,
obsahující aktivní látku kyselinu 4-amino-1-
hydroxybutyliden-1,1-bisfosfonovou, a způsob
její výroby

Mnohočásticový modifikovaně uvolňující
prostředek a jeho použití a pevná orální
dávkovací forma

Způsob přípravy šumivého granulátu
obsahujícího glukonát železa, granulát
získaný tímto způsobem a tablety obsahující
tento granulát

23.11.1999

23.11.1999

12.11.1999

11.07.2000

01.11.1999

17.12.1999

PCT/EP99/09165

PCT/EP99/09002

PCT/US99/26858

PCT/US99/25632

PCT/EP99/10210

WO 00/37039

WO 00/30608

WO 00/27359

WO 00/25752

WO 00/38657

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

Jirotková Ivana Ing., Nad Štolou 12, Praha 7, 17000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

22.12.1998

25.11.1998, 30.07.1999

12.11.1998, 12.11.1998

02.11.1998

24.12.1998

1998/9828380

1998MI/002559, 1999MI/001712

1998/108126, 1998/108067

1998/106726

1998MI/002821

GB

IT, IT

US, US

US

IT

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

Předmětem řešení je prostředek pro místní podání,

Řešení se zabývá tlakovými nádobkami k inhalaci, které

Je popsán systém pro podávání bioaktivní sloučeniny

Tableta, vyrobitelná přímým tabletováním, obsahující

Je poskytován modifikovaně uvolňující prostředek, který

Předmětem tohoto řešení je způsob přípravy šumivého

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Alaluf Simon, Sharnbrook, GB;
Green Martin Richard, Sharnbrook, GB;
Iwata Koichi, Ridgefield Park, NJ, US;
McNeill Gerald Patrick, Channahon, IN, US;
Powell Jonathan Richard, Sharnbrook, GB;
Rawlings Anthony Vincent, Wirral, GB;

Lewis David, Parma, IT;
Ganderton David, Parma, IT;
Meakin Brian, Parma, IT;
Ventura Paolo, Parma, IT;
Brambilla Gaetano, Parma, IT;
Garzia Raffaella, Parma, IT;

Pilkiewicz Frank G., Cranbury, NJ, US;

Jašprová Dagmar ing., Praha, CZ;

Devane John G., Country Westmeath, IE;
Fanning Niall M. M., Country Westmeath, IE;
Stark Paul, Country Westmeath, IE;

Catalano Riccardo, Castello, IT;

asi 0,01 do asi 50 hmotn. % krystalické sloučeniny
vitamínu B3 s průměrnou velikostí částic od asi 0,01 µm
do asi 200 µm; (b) od asi 1 do asi 90 hmotn. % změkčující
složky; a (c) od asi 1 do asi 90 hmotn. % ztužujícího
činidla. Prostředek vytváří zlepšený osvěžující kožní pocit
při nanesení prostředku s vitamínem B3 na pokožku.

obsahující: (a) konjugovanou kyselinu linolovou a/nebo
její deriváty, zahrnující konjugované části kyseliny
linolové, přičemž alespoň 50 % hmotn. konjugované
kyseliny linolové a/nebo jejich derivátů je přítomno jako
trans-10, cis-12 isomer; a (b) dermatologicky přijatelný
nosič. Výrobek je zvláště vhodný pro zesvětlení lidské
pokožky.

obsahují roztok účinné látky ve fluorované uhlovodíkové
hnací látce, pomocné rozpouštědlo a volitelně málo
těkavou látku. Vnitřní povrchy tlakových nádobek nebo
jejich části jsou vyrobeny z nerezové oceli, eloxovaného
hliníku nebo jsou potaženy inertní organickou látkou,
která brání chemickému rozkladu účinné látky.

inhalací, který obsahuje prostředek obsahující biologicky
aktivní sloučeninu a lipidovou směs a inhalační dodávací
zařízení.

aktivní látku kyselinu 4-amino-1-hydroxybutyliden-1,1-
bisfosfonovou nebo její farmaceuticky akceptovatelné soli
v množství 5 až 140 mg vztaženo na čistou kyselinu,
suché pojivo, desintegrační činidlo, kluzné činidlo,
obsahuje minimálně dvě ředící činidla s výjimkou laktózy.

dopravuje účinnou látku pulsním nebo bimodálním
způsobem. Modifikovaně uvolňující prostředek obsahuje
bezprostředně uvolňující složku, která zahrnuje první
populaci částic obsahujících účinnou látku a
modifikovaně uvolňující složku, která zahrnuje druhou
populaci částic obsahujících účinnou látku, která je
potažena regulovaně uvolňující vrstvou. Rovněž je
poskytována pevná orální dávkovací forma, která zahrnuje
tento prostředek. Profil plasmy získaný po aplikaci
prostředku je výhodný při snižování tolerance pacienta
vůči účinné látce a při snižování frekvence aplikace dávek.

granulátu, obsahujícího glukonát železnatý jako
farmakologicky aktivní složku a kyselinu citronovou a
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A 61 K 9/72, A 61 K 9/14

A 61 K 31/00, A 61 P 3/10

A 61 K 31/122, C 12 P 15/00, C 12 N 1/14, C 07 C
50/18, C 07 C 66/02 // (C 12 P 15/00, C 12 R 1:80)

A 61 K 31/135, A 61 P 11/00

A 61 K 31/222, A 61 P 35/00

A 61 K 31/353, A 61 K 31/4439, A 61 K 9/32, A 61 K
9/52, A 61 P 3/10

A 61 K 31/353, A 61 K 31/4439, A 61 K 9/32, A 61 K
9/52, A 61 K 45/06, A 61 P 3/10

2001-2043

2001-2353

2001-1797

2001-3168

2000-1654

2001-1628

2001-1629

VECTURA LIMITED, London, GB;

METABASIS THERAPEUTICS, INC., San Diego,
CA, US;

SARDARYAN EDUARD Dr., Pardubice, CZ;

NOVARTIS AG, Basel, CH;

KASAFÍREK Evžen Ing. CSc., Praha, CZ;

SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION,
Philadelphia, PA, US;
SMITHKLINE BEECHAM PLC, Brentford, GB;

SMITHKLINE BEECHAM PLC, Brentford, GB;

Částice aminokyselin

Farmaceutický prostředek obsahující
kombinaci inhibitoru FBPázy a senzibilizátoru
insulinu

Farmaceutický prostředek s protinádorovým
účinkem

Kombinovaný prostředek formoterolu a
mometason-furoátu pro léčbu astmatu

Použití acylderivátů tyrosinu

Farmaceutický prostředek pro upravené
uvolňování senzitizéru inzulínu

09.12.1999

22.12.1999

10.08.2000

01.03.2000

05.05.2000

12.11.1999

PCT/GB99/04156

PCT/US99/30713

PCT/EP00/01722

PCT/EP99/09031

WO 00/33811

WO 00/38666

WO 00/51591

WO 00/28990

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

Hakr Eduard Ing., Přístavní 24, Praha 7, 17000;

Jirotková Ivana Ing., Nad Štolou 12, Praha 7, 17000;

Kubát Jan Ing., Přístavní 24, Praha 7, 17000;

Zelený Pavel JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

09.12.1998

24.12.1998

03.03.1999

12.11.1998, 25.05.1999

1998/9827145

1998/114718

1999/9904919

1998/9824870, 1999/9912189

GB

US

GB

GB, GB

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

Částice aminokyseliny jako je leucin mohou být

Popisuje se farmaceutická kompozice obsahující inhibitor

Farmaceutický prostředek, obsahující jako účinnou složku

Léčivo obsahující, odděleně nebo společně, jako

Acylderiváty tyrosinu lze použít k výrobě farmaceutických

Farmaceutický prostředek, který zahrnuje senzitizér

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Ganderton David, Exeter, GB;
Morton David Alexander Vodden, Beechen Cliff
Road, GB;
Lucas Paul, Worth, GB;

Erion Mark D., Del Mar, CA, US;
Vanpoelje Paul, La Jolla, CA, US;

Sardaryan Eduard Dr., Pardubice, CZ;

Hassan Ian Francis, Morris Plains, NJ, US;
Clarke Jeremy Guy, Bath, GB;
Danahay Henry Luke, Horsham, GB;

Kasafírek Evžen Ing. CSc., Praha, CZ;
Frič Přemysl Prof. MUDr. DrSc., Praha, CZ;

Glinecke Robert, King of Prussia, PA, US;
Milosovich Susan Marie, Collegeville, PA, US;
Muldoon William, King of Prussia, PA, US;
Re Vincenzo, Harlow, GB;
Sauer Joseph, King of Prussia, PA, US;
Skinner Janet Louise, Harlow, GB;

Lewis Karen, Harlow, GB;
Lilliott Nicola Jayne, Harlow, GB;

hydrogenuhličitan sodný jako šumivý systém, pomocí
granulace za mokra ve fluidním granulátoru, přičemž tento
způsob zahrnuje následující stupně: I) přivádění směsi
obsahující glukonát železnatý, kyselinu citronovou a
hydrogenuhličitan sodný do tohoto granulátoru, který je
současně zásobován proudem vzduchu ohřátého na
přibližně 70 °C s obsahem vlhkosti menším než 1,0 g/kg;
II) zvlhčování této směsi rozprašovanou vodou, když tato
směs dosáhne teploty přibližně 35 °C; III) odpaření
rozprašované vody za udržování v podstatě konstantní
teploty směsi na hodnotě 35 °C; IV) opakování stupňů II a
III, dokud se nezíská granulát s požadovanými
charakteristikami; a V) sušení granulátu vzduchem
ohřátým na přibližně 80 °C, dokud jeho obsah vlhkosti
není ≤ 0,5 % hmotn.. Dále je předmětem řešení granulát
získaný tímto způsobem a tablety, které jej obsahují.

formovány z par aminokyseliny, například aerosolovou
kondenzací nebo sušením rozprašováním. Částice
aminokyseliny mají sypnou hustotu ne větší než 0,1 gcm-3

nebo mají hmotnostní střední aerodynamický průměr ne
větší než 10 µm nebo jsou ve formě vloček, majících
tloušťku ne větší než 100 µm. Bylo zjištěno, že použití
částic aminokyseliny v prášku v suchých inhalátorech
zlepšuje dýchatelnou frakci aktivního materiálu v prášku.

FBP-ázy a senzibilizátor insulinu a také způsoby léčby
diabetu a onemocnění reagujících na zvýšenou
glykemickou kontrolu, zlepšení citlivosti k insulinu,
snížení hladiny insulinu nebo zlepšenou sekreci insulinu.

produkt biosyntézy produkčním mikroorganismem
Penicillium oxalicum var. Armeniaca CCM 8242.

komponentu (A) formoterol nebo jeho farmaceuticky
přijatelnou sůl nebo solvát formoterolu nebo solvát
uvedené soli a jako komponentu (B) mometason-furoát,
pro souběžné, postupné nebo oddělené podávání k léčbě
zánětlivých nebo obstruktivních onemocnění dýchacích
cest.

přípravků v pevných nebo tekutých dávkovacích formách,
určených k inhibici a/nebo léčení maligní proliferace
buněk a/nebo stimulaci specifické proteosyntézy a
diferenciece buněk.

inzulínu a jeho farmaceuticky přijatelný nosič, kde je
prostředek upraven k poskytnutí upraveného uvolňování
senzitizéru inzulínu a použití takového prostředku v
lékařství.
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A 61 K 31/404, A 61 K 31/565, A 61 P 5/30, A 61 P
9/00, A 61 P 19/08, A 61 P 15/02

A 61 K 31/407, A 61 K 31/436, A 61 K 31/7042, A 61
K 9/127, A 61 K 47/24, C 07 D 498/18, C 07 H 7/06, A
61 P 39/00

A 61 K 31/41, A 61 K 31/4178, A 61 K 31/4184, A 61
K 31/437, A 61 K 31/4439, A 61 K 31/455, A 61 P
9/12, A 61 P 11/00, A 61 P 35/00

A 61 K 31/4704, A 61 K 31/4709, A 61 K 35/00

2000-4254

2001-3209

2001-2306

2001-148

AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION,
Madison, NJ, US;

FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO., LTD.,
Osaka-shi, JP;

NOVARTIS AG, Basel, CH;

LABORATOIRE L. LAFON, Mainos Alfori, FR;

Farmaceutický prostředek pro upravené
uvolňování senzitizéru inzulínu a jiných
antidiabetických přípravků

Farmaceutický prostředek

Prostředek, obsahující liposomy

Použití antagonisty receptoru AT1 nebo
modulátoru receptoru AT2 pro výrobu
farmaceutického přípravku

Farmaceutické prostředky obsahující 2-
chinolony

08.11.1999

11.05.1999

10.03.2000

22.12.1999

13.07.1999

PCT/EP99/08704

PCT/US99/10217

PCT/JP00/01446

PCT/EP99/10330

PCT/FR99/01716

WO 00/28989

WO 99/59581

WO 00/53177

WO 00/38676

WO 00/03990

Zelený Pavel JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

Kubát Jan Ing., Přístavní 24, Praha 7, 17000;

Kalenský Petr JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

12.11.1998, 12.11.1998, 12.11.1998, 25.05.1999,
25.05.1999, 25.05.1999

15.05.1998

11.03.1999, 31.05.1999

23.12.1998, 23.12.1998

15.07.1998

1998/9824866, 1998/9824867, 1998/9824869,
1999/9912193, 1999/9912190, 1999/9912191

1998/079561

1999/65469, 1999/151866

1998/98811257, 1998/98811258

1998/9809060

GB, GB, GB, GB, GB, GB

US

JP, JP

EP, EP

FR

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

Farmaceutický prostředek, který zahrnuje senzitizér

Řešení se týká přípravků obsahujících alespoň jeden

Prostředek s obsahem liposomů, obsahující derivát

Řešení se týká použití antagonisty receptoru AT1 nebo

Farmaceutický prostředek mající účinek na proliferaci

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Mackenzie Donald Colin, Harlow, GB;
Re Vincenzo, Harlow, GB;

Pickar James Harrison, Springfield, PA, US;
Komm Barry Samuel, Havertown, PA, US;

Fujisaki Jiro, Kyoto-shi, JP;
Konno Hajime, Takatsuki-shi, JP;
Kasai Akihiro, Ikoma-shi, JP;
Ohtomo Kazumi, Ibaraki-shi, JP;

Bullock Gillian Rosemary, Maresfield, GB;
De Gasparo Marc, Rossemaison, CH;
Ganter Sabina Maria, Rheinhausen, DE;

Joseph Benoit, Orleans Cedex, FR;
Darro Francis, Bruxelles, BE;
Guillaumet Gérald, Orleans Cedex, BE;
Kiss Robert, Bruxelles, BE;
Frydman Armand, Alfort, FR;

inzulínu a další antidiabetické činidlo a jejich
farmaceuticky přijatelný nosič, kde je prostředek upraven
k poskytnutí upraveného uvolňování alespoň jednoho
senzitizéru inzulínu a dalšího antidiabetického činidla a
použití takového prostředku v lékařství.

estrogen a 2-fenyl-1-[2-amino-etoxy)-benzyl]-indolové
sloučeniny, které jsou vhodné jako estrogenní činidla.
Řešení se také týká farmaceutických přípravků a metod
terapie při použití těchto sloučenin obecného vzorce I nebo
II pro léčení kardiovaskulárních onemocnění, úbytku
kostní hmoty, endometritidy a onemocnění nebo syndromů
způsobených nedostatkem estrogenů.

kyseliny pipekolinové, je tvořen derivátek kyseliny

pipelikolinové nebo jeho farmaceuticky přijatelnou solí,
stabilně zachycenou v liposomech. S výhodou obsahuje
prostředek derivát kyseliny pipekolinové obecného vzorce
I.

modulátoru receptoru AT2, nebo jejich farmaceuticky
přijatelných solí, pro výrobu léku pro léčení poruch nebo
nemocí spojených s nárůstem receptorů AT1 v subepiteální
vrstvě nebo nárůstem receptorů AT2 v epitelu.

klonogenních buněk v tumoru a obsahující účinné
množství sloučeniny vybrané ze sloučenin obecného
vzorce I a obecného vzorce Ia, kde X, R1, R2, R3, R4, R5 a
R6 mají vymezený význam.
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A 61 K 31/485, A 61 K 9/00, A 61 K 47/00, A 61 P
11/14

A 61 K 31/585

A 61 K 31/665, A 61 P 31/04, A 61 P 31/10, A 61 P
33/00, A 01 N 57/36

A 61 K 31/708, A 61 K 9/20, A 61 K 9/06, A 61 K
9/107, A 61 P 31/12

2001-2491

2001-1942

2001-1819

2001-2332

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, OH, US;

G. D. SEARLE & CO., Skokie, IL, US;

JOMAA PHARMAKA GMBH, Giessen, DE;

GLAXO GROUP LIMITED, Greenford, GB;

Prostředek se zlepšeným dodáváním a způsob
jeho výroby

Farmaceutické prostředky obsahující
mikronizovaný eplerenon

Použití derivátů kyseliny fosfonomravenčí pro
ošetřování infekcí

Farmaceutický přípravek

10.01.2000

08.12.1999

20.11.1999

21.12.1999

PCT/US00/00575

PCT/US99/29136

PCT/EP99/08964

PCT/EP99/10155

WO 00/41693

WO 00/33847

WO 00/30653

WO 00/38695

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

Švorčík Otakar JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Jirotková Ivana Ing., Nad Štolou 12, Praha 7, 17000;

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

11.01.1999

09.12.1998

25.11.1998

23.12.1998

1999/115378

1998/111646

1998/19854310

1998/9828620

US

US

DE

GB

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Předložené řešení se týká prostředku, který obsahuje

Řešení se týká orálních farmaceutických prostředků,

Použití sloučeniny vzorce (I) pro profylaktické a

Řešení se týká farmaceutického přípravku pro lokální

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Dobrozsi Douglas Joseph, Loveland, OH, US;
Hayes Jerry William, Cincinnati, OH, US;
Desai Kishor Jivanlal, West Chester, OH, US;
Robbinse Brian James, Staines, GB;

Thosar Shilpa S., Des Plaines, IL, US;
Gokhale Rajeev D., Waukegan, IL, US;
Tolbert Dwain S., Wadsworth, IL, US;

Jomaa Hassan, Giessen, DE;

Cheema Parbinder Singh, County Durham, GB;
Gower David, Stevenage, GB;
Mounter Andrew David, County Durham, GB;
Sabey Timothy Giles, County Durham, GB;

farmaceuticky účinnou složku v hydrofilním, s vodou
mísitelném, bezvodém rozpouštědle, přičemž
farmaceuticky účinná složka ve své neionizované formě
má procentuální hodnotu rozpustnosti v tomto
rozpouštědle za teploty místnosti 0,075 nebo více %
hmotn., a  farmaceuticky účinná složka je ve své volné,
neionizované formě monomolekulární disperze v
rozpouštědle a vodě. Řešení se týká také způsobu výroby
tohoto prostředku. Tyto prostředky jsou užitečné pro
léčení příznaků souvisejících s respiračními
onemocněními.

použitelných jako blokovače aldosteronového receptoru,
obsahujících jako účinnou látku vzorce I mikronizovaný
eplerenon v množství asi 10 mg až asi 1000 mg a jeden
nebo více nosných materiálů.

terapeutické ošetřování infekčních procesů u člověka a
zvířete, které jsou vyvolávány bakteriemi, houbami nebo
parazity a jako fungicid, baktericid nebo herbicid u rostlin.

podání typu olej ve vodě, obsahující v plynulé vodní fázi
vodu, rozpuštěné aciciovirum a nejméně 30 %
hmotnostních vícesytného alkoholu mísitelného s vodou,
dále rozptýlenou olejovou fázi a dimeticonum. Přípravek
je určen k lokální terapii infekcí způsobených
herpetickými viry, při které je významně potlačen rozvoj
výrazného erytému s následným praskáním a
strupovatěním kůže jako vedlejšího účinku lokální léčby
herpetických infekcí.
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A 61 K 31/737, A 61 K 45/06, A 61 K 38/13, A 61 P
13/12

A 61 K 38/24, A 61 K 31/575, A 61 P 15/08

A 61 K 39/108

A 61 K 45/06, A 61 P 9/00

A 61 K 45/06, A 61 K 31/55, A 61 P 9/00

A 61 K 45/06, A 61 K 31/55, A 61 P 9/00

2000-1274

2001-2967

2001-1947

2001-2341

2001-2342

2001-2343

BAKER NORTON PHARMACEUTICALS, INC.,
Miami, FL, US;
THE UNITED STATES OF AMERICA,
REPRESENTED BY THE SECRETARY
DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN
SERVICES, Washington, DC, US;

NOVO NORDISK A/S, Bagsvaerd, DK;

SBL VACCIN AB, Stockholm, SE;

G. D. SEARLE LLC CORPARATE PATENT
DEPARTMENT, Chicago, IL, US;

G. D. SEARLE LLC, Chicago, IL, US;

G. D. SEARLE LLC, Chicago, IL, US;

Lék pro prevenci nefrotoxicity nebo renální
dysfunkce nebo snížení jejich rozvoje a
farmaceutický prostředek

Léčení neplodnosti

Orální vakcína proti diarea

Kombinace inhibitorů transferoního proteinu
cholesterylesterů a derivátů kyseliny fibrové
pro kardiovaskulární indikace

Kombinace inhibitorů transportu žlučové
kyseliny v ileu a derivátů kyseliny fibrové pro
kardiovaskulární indikace

Kombinace inhibitorů transportu žlučové
kyseliny v ileu a derivátů kyseliny nikotinové
pro kardiovaskulární indikace

09.10.1998

23.02.2000

09.12.1999

17.12.1999

17.12.1999

17.12.1999

PCT/US98/21313

PCT/DK00/00074

PCT/SE99/02306

PCT/US99/27945

PCT/US99/27948

PCT/US99/27950

WO 99/18961

WO 00/50066

WO 00/37106

WO 00/38724

WO 00/38727

WO 00/38729

Kalenský Petr JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

Řezáč Petr Ing. CSc., Severovýchodní VI 629/9, Praha
4, 14100;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

09.10.1997

24.02.1999, 23.04.1999, 16.09.1999

18.12.1998

23.12.1998, 07.07.1999

23.12.1998, 07.07.1999

23.12.1998, 07.07.1999

1997/062947

1999/00255, 1999/130816, 1999/01310

1998/9804415

1998/113955, 1999/142616

1998/113955, 1999/142603

1998/113955, 1999/142550

US

DK, US, DK

SE

US, US

US, US

US, US

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

Je popsáno použití pentosanpolysulfátu (PPS) nebo jeho

Toto řešení se týká zlepšení oplodňování in vitro u lidí

Orální kompozitní vakcína proti enterotoxigenní E.coli

Předkládaný vynález poskytuje kombinace

Předkládané řešení poskytuje kombinace

Předkládané řešení poskytuje kombinace

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Striker Gary E., Miami, FL, US;
Striker Lilliane, Miami, FL, US;
Kortright Kenneth H., Pembroke Pines, FL, US;

Grondahl Christian, Vaeriose, DK;
Hansen Thomas Host, Copenhaven, DK;
Rübig Alexander, Berlin, DE;
Hegele-Hartung Christa, Mülheim/Ruhr, DE;

Carlin Nils, Hässelby, SE;
Askelöf Petr, Sollentuna, SE;
Bjare Ulf, Uppsala, SE;

Sikorski James A., Des Peres, MO, US;
Glenn Kevin C., Chesterfield, MO, US;

Keller Bradley T., Chesterfield, MO, US;
Glenn Kevin C., Chesterfield, MO, US;
Schuh Joseph R., St. Louis, MO, US;

Keller Bradley T., Chesterfield, MO, US;
Glenn Kevin C., Chesterfield, MO, US;
Connoly Daniel T., Ballwin, MO, US;

farmaceuticky přijatelné soli pro výrobu léku pro společné
podávání s cyklosporinem nebo takrolimem pro prevenci
nefrotoxicity nebo renální dysfunkce týkající se
fibrotických poškození nebo jizev v interstitium ledviny,
stejně jako pro snížení jejich rozvoje. Je také popsán
kombinovaný farmaceutický přípravek, který je určen pro
použití při uvedené terapii.

přidáním látky aktivující meiózu.

způsobující diarea-průjmové infekční onemocnění u lidí,
obsahující definované množství nejméně tří různých typů
antigenů a kolonizačním faktorem (CFA) v množství 100
až 300 µg od každého z druhů vybraných ze skupiny CFA
I, CFA II (CS1, CS2 a CS3) a CFA IV (CS4, CS5 a CS6)
na usmrcených bakteriích E.coli s chybějícím genem
kódujícím teplotně labilní (LT) enterotoxin spolu s
definovaným množstvím B-subjednotky chlolerového

toxinu (CTB) a prostředek, jako například PBS, kterým je
kompozitní vakcína očištěna od případného teplotně
stabilního enterotoxinu (ST).

kardiovaskulárních terapeutických sloučenin pro profylaxi
nebo léčbu kardiovaskulárních nemocí, zahrnujících
hypercholesterolemii, aterosklerózu nebo hyperlipidemii.
Kombinace zahrnují derivát kyseliny fibrové,
kombinovaný s inhibitorem transferního proteinu
cholesterylesteru (CETP).

kardiovaskulárních terapeutických sloučenin pro profylaxi
nebo léčbu kardiovaskulárních nemocí, zahrnujících
hypercholesterolemii, aterosklerózu nebo hyperlipidemii.
Kombinace zahrnují inhibitor transportu ileální žlučové
kyseliny kombinovaný s derivátem kyseliny fibrové.

kardiovaskulárních terapeutických sloučenin pro profylaxi
nebo léčbu kardiovaskulárních nemocí, zahrnujících
hypercholesterolémii, aterosklerózu nebo hyperlipidémii.
Kombinace zahrnují inhibitor transportu ileální žlučové
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A 61 K 45/06, A 61 K 31/785, A 61 P 9/00

A 61 K 47/48, A 61 K 31/353, A 61 P 9/10

A 61 L 2/24, A 61 L 2/07, A 61 L 2/06

A 61 L 15/28

A 63 G 27/00

2001-2345

2001-2134

2000-323

2001-3392

2001-2490

G. D. SEARLE LLC CORPORATE PATENT
DEPARTMENT, Chicago, IL, US;

INDENA S. P. A., Milano, IT;

BMT A. S., Brno, CZ;

PAUL HARTMANN AG, Heidenheim, DE;

BUILDING DESIGN PARTNERSHIP LTD.,
London, GB;

Kombinace inhibitorů transportu kyčelní
žlučové kyseliny a činidel pro sekvenci žlučové
kyseliny pro kardiovaskulární indikace

Fosfolipidové komplexy

Způsob řízení napouštění páry do komory
parního sterilizátoru a zařízení k provádění
způsobu

Vložka k zachytávání mateřského mléka

Způsob stavby vertikální prstencové konstrukce

17.12.1999

13.12.1999

28.01.2000

01.03.2000

09.12.1999

PCT/US99/27949

PCT/EP99/09854

PCT/EP00/01716

PCT/GB99/04145

WO 00/38728

WO 00/37062

WO 00/57931

WO 00/41789

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

Kendereški Dušan, Lidická 51, Brno, 60200;

Andera Jiří Ing., Nad Štolou 12, Praha 7, 17000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

23.12.1998, 07.07.1999

18.12.1998

25.03.1999

13.01.1999

1998/113955, 1999/143043

1998MI/002732

1999/19913478

1999/99300255

US, US

IT

DE

EP

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

Předkládaný vynález poskytuje kombinace

Řešení se týká fosfolipidových komplexů

Způsob napouštění páry do sterilizační komory parního

Předmětem tohoto řešení je vložka k zachytávání

Způsob stavby vertikální prstencové konstrukce z většího

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Keller Bradley T., Chesterfield, MO, US;
Glenn Kevin C., Chesterfield, MO, US;
Schuh Joseph R., St. Louis, MO, US;

Bombardelli Ezio, Milano, IT;
Morazzoni Paolo, Milano, IT;

Habrovec Michal Ing., Brno, CZ;
Hodaň Ivan Ing., Brno, CZ;

Bitterhof Andreas, Nattheim-Auernheim, DE;

Jahanpour Faramand, London, GB;

kyseliny kombinovaný s derivátem kyseliny nikotinové.

kardiovaskulárních terapeutických sloučenin pro profylaxi
nebo léčbu kardiovaskulárních nemocí, zahrnujících
hypercholesterolemii, aterosklerózu nebo hyperlipidemii.
Kombinace zahrnují inhibitor transportu ileální kyseliny
žlučové kombinovaný s čidlem maskujícím kyselinu
žlučovou.

proanthocianidinu A2. Uvedené komplexy mají
antiatherosklerotickou účinnost a je možno je použít pro
výrobu farmaceutického prostředku, určeného k prevenci
nebo léčení atherosklerózy a mozkového nebo srdečního
infarktu.

sterilizátoru se provádí fázově, přímým řízením rychlosti
nárůstu tlaku páry v sterilizační komoře parního
sterilizátoru nebo řízením rychlosti nárůstu tlaku páry v
sterilizační komoře parního sterilizátoru prostřednictvím
řízení rozdílu tlaků ∆p mezi pláštěm a sterilizační
komorou. Zařízení k napouštění páry do sterilizační
komory parního sterilizátoru je tvořeno sterilizační
komorou )10) s pláštěm )13), do jehož prostoru je zaústěn
jednak výstup prvního napouštěcího ventilu (3) páry do
pláště jednak vstup druhého tlakového čidla (5) a jednak
vstup druhého napouštěcího ventilu (2) sterilizační
komory (10). Do prostoru komory (10) je zaústěn výstup
druhého napouštěcího ventilu (2) sterilizační komory a
vstup prvního tlakového čidla (9), přičemž k druhému
napouštěcímu ventilu (2) je připojen blok (1) inicializace a
výstup prvního komparátoru (12), jehož jeden vstup je

připojen na blok (6) paměti konstant a druhý vstup je
připojen jednak k derivačnímu členu (7) a jednak k vstupu
druhého komparátoru (8), který má výstup připojen k
druhému součtovému členu (11) a druhý vstup připojen k
bloku  (6) paměti konstant, přičemž druhý komparátor (8)
je dále spojen se vstupem třetího komparátoru (14) a s
prvním součtovým členem (4). Další vstup třetího
komparátoru (14) je spojen s blokem (6) paměti konstant a
jeho výstup s prvním napouštěcím ventilem (3) páry do
pláště (13), přičemž derivační člen (7) je dále připojen
jednak k prvnímu tlakovému čidlu (9) a jednak k prvnímu
součtovému členu (4), který je dále připojen k druhému
tlakovému čidlu (5).

mateřského mléka se savou vrstvou z vláknitého materiálu
pro absorbování kapaliny, obsahující popřípadě také
superabsorbující polymerové materiály. Tato savá vrstva
dále obsahuje 0,2 - 1 g chitosanu pro lepší využití savé
kapacity savé vrstvy.

množství prefabrikovaných obloukových segmentů, kde
každý segment má alespoň jednu plochu uzpůsobenou pro
součinnost s plochou sousedního segmentu, pokud jsou
segmenty na svém místě, zahrnuje jako první krok spojení
dvou sousedních segmentů. Do prstencové struktury se
pak zavede tangenciální síla pomocí předepnutých kabelů
pro stáhnutí těchto dvou segmentů dohromady a tento
postup se opakuje v případě každého segmentu
konstrukce. Konstrukce je tak držena v žádané poloze a
zhroucení segmentů, zaviněné jejich mrtvou vahou v
průběhu výstavby, je tak zabráněno. Takovou konstrukcí
může být Ferrisovo kolo, nesoucí vozíky (30) s pasažéry,
rozmístěné po obvodu otočného nosného kola. Každý
vozík (30) má na své základně nádržku (31) na tekutinu.
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B 01 D 9/02, B 01 F 15/06, B 01 F 7/16

B 01 D 53/40, B 01 D 53/44, B 01 D 53/64

B 02 C 13/28

B 02 C 19/06

2001-1454

2000-1614

2001-1260

2001-1874

KANSAI CHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.,
Amagasaki-shi, JP;

VÁPENKA VITOŠOV S. R. O., Leština, CZ;

KRUPP FÖDERTECHNIK GMBH, Essen, DE;

AVENTIS PHARMA LIMITED, West Malling, GB;

Způsob krystalizace a krystalizační zařízení

Způsob odstranění
SO2,Cl´,F´,polychlorovaných dibenzodioxinů a
dibenzofuranů, polyaromatických uhlovodíků a
dalších organických látek a těkavých těžkých
kovů z kouřových plynů

Kladivový drtič

Způsob mletí materiálu na jemný prášek

14.04.2000

03.05.2000

21.10.1999

01.12.1999

PCT/JP00/02469

PCT/EP99/07988

WO 01/14037

WO 00/24515

Kania František Ing., Mendlovo nám. 1a, Brno, 60300;

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha, 11000;

Malůšek Jiří Ing., Mendlovo nám. 1a, Brno, 60300;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

25.08.1999

23.10.1998

01.12.1998

1999/238261

1998/19848866

JP

DE

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Vynález poskytuje krystalizační zařízení, které obsahuje

Způsob současného zachycování kyselých znečišťujících

Řešení je kladivový drtič, který je tvořen rotorem (1), na

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Ooshima Hiroshi, Ikoma-shi, JP;
Noda Hideo, Amagasaki-shi, JP;

Táborský Tomáš, Praha, CZ;
Hrbek Petr, Velké Losiny, CZ;

Mecklenfeld Hermann, Enningerloh, DE;

Authelin Jean-René, Cedex Vitry-Sur-Seine, FR;
Hosek Patrick, Cedex Vitry-Sur-Seine, FR;

Ferrisovo kolo dále zahrnuje prostředky na určování
hmotnosti pasažérů ve vozíku (30) a prostředky pro přívod
nebo odvod tekutiny z vozíku pro uvedení vozíku (30) na
předem danou celkovou hmotnost, které tvoří například
čerpadlo (35), regulátor (33) a hlavní nádrž (34) tekutiny.

míchaný tank (T), prostředek (4) pro cirkulaci kapaliny
nebo suspenze podél stěny míchaného tanku (T) a jeden
nebo více prostředků (H, J), pro vytvoření teplotního
rozdílu, které jsou schopny vytvořit teplotní rozdíl na stěně
míchaného tanku (T), přičemž prostředek (H, J) pro
vytvoření teplotního rozdílu je nainstalován na míchaném
tanku (T). Prostředek (H, J) pro vytvoření teplotního
rozdílu je například umístěn v oblasti, kde kapalina nebo
suspenze vystřikovaná otáčením zařízení (4) pro
rozstřikování kapaliny kontaktuje stěnu míchaného tanku
a umožňuje tak kontaktování rozstřikované kapaliny nebo
suspenze se stěnou tanku, jejíž teplota je jiná než teplota
kapaliny nebo suspenze.

látek jako jsou SO2, Cl- a F-, organických znečišťujících
látek jako jsou PCDD, PCDD, PCDF, PAH a další
organické látky a těkavých toxických kovů jako jsou Hg,
Tl, Cd a As obsahuje kromě vápenného hydrátu také
přísadu na bázi aktivního uhlí o měrném povrchu 600 až
1100 m2/g v množství 2 až 20 hmotnostních %, přičemž
tento sorbent je ve formě suspenze o obsahu 10 až 20
hmotnostních % sušiny, vyrobené dispergací sorbentu ve
vodě pomocí ultrazvuku a vstřikované do reaktoru
vypírací jednotky ve formě jemných kapiček.
Ultrazvukové měniče jsou zabudovány ve dně nebo ve
stěnách nádrže. V reaktoru dojde k odpaření vody z
kapiček suspenze a k ochlazení spalin, v důsledku čehož
mohou být organické látky a toxické kovy zachycovány na
aktivním uhlí a částice sorbentu jsou spalinami unášeny
do tkaninového filtru, kde na filtrační tkanině vytvářejí
homogenní vrstvu, v níž jsou s vysokou účinností
zachyceny ty podíly znečišťujících látek, které nebyly
zachyceny již v reaktoru.

kterém je uspořádána kladivová deska (2), na které jsou po
obvodu pravidelně uspořádána kladiva (3), přičemž každé
kladivo (3) je volně otočné na čepu (4) uvnitř
prostorového segmentu (5), kde je na každé kladivové
desce (2) uspořádáno pět kladiv (3), přičemž osa (8) rotoru
(1) má pětiúhelníkový průřez a jednotlivé hrany
pětiúhelníku osy (8) rotoru (1) jsou přivráceny vždy
k prostorovým segmentům (5) kladiv (3).
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B 05 B 7/04, B 05 B 1/04

B 05 B 7/24, B 43 K 8/00

B 05 B 7/30

2000-3724

2000-3927

2000-3053

COLTEC INDUSTRIES INC., Carlotte, NC, US;

BOLTON Terence William, Hove, GB;

ABPLANALP Robert H., Bronxville, NY, US;

Sestava rozprašovací trysky

Zařízení pro uvolňování kapaliny

Rozprašovací zařízení pro kapaliny a vložka
trysky

14.04.1999

12.05.1999

12.02.1999

PCT/GB99/04047

PCT/US99/08141

PCT/GB99/01504

PCT/US99/03005

WO 00/32313

WO 99/52642

WO 99/59727

WO 99/43441

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

Andera Jiří Ing., Nad Štolou 12, Praha 7, 17000;

Andera Jiří Ing., Nad Štolou 12, Praha 7, 17000;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

16.04.1998, 02.10.1998

19.05.1998

26.02.1998

1998/9826286

1998/082000, 1998/165432

1998/9810699

1998/030712

GB

US, US

GB

US

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Řešení je způsobem mletí materiálů na jemný prášek se

Sestava rozprašovací trysky (10) obsahuje těleso (22)

Zařízení pro uvolňování kapaliny obsahuje trubicové

Rozprašovací zařízení (10) pro kapaliny zahrnuje dva

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Bui Quy Duc, Monroe, NC, US;

Bolton Terence William, Hove, GB;

Abplanalp Robert H., Bronxville, NY, US;

střední velikostí částic nižší než 10 µm, který je vhodný
pro inhalaci a v podstatě neobsahuje amorfní složku
vznikající v průběhu mletí. Způsob je konkrétně vhodný
pro mletí měkkých materiálů. Způsob zahrnuje mletí
materiálu ve fluidním mlýně za snížené teploty, kde jako
mlecí médium se použije hélium nebo hélium smíšené s
jiným plynem. Používají se teploty -30 °C nebo nižší.

trysky (10), mající proti sobě ležící vstupní konec (24) a
výstupní konec (26) a protáhlý kanál (28), procházející
mezi nimi. Vstupní kanál (38) tekutiny je spojen s
protáhlým kanálem  (28) boční stěnou tělesa (22) trysky
(10). Člen (40) je umístěn uvnitř protáhlého kanálu (28) a
má hrdlovou část (46), hlavovou část (48) a jimi
procházející vzduchový kanál (52). Prstencovitá komora
(50) je vytvořena podél protáhlého kanálu (28) a hrdlové
části (46). Hlavová část (48) spolupůsobí s osazením (66)
uvnitř protáhlého kanálu (28) a má výtokovou štěrbinu
(54), protínající vzduchový kanál (52). Tekutina se
přivádí vstupním kanálem (38) tekutiny do prstencovité
komory (50), je směrována do výtokové štěrbiny (54) a
tam se směšuje se vzduchem, vycházejícím ze
vzduchového kanálu (52).

pouzdro (1) mající na jednom svém konci hubici (3) a
podlouhlé víčko (5), a na druhém svém konci trysku (9)
mající otvor (10) ve spojení s expanzní komůrkou (11)
ohraničenou stěnami, které se rozbíhají směrem od otvoru
(10). Zdroj (2) kapaliny zahrnuje podlouhlé těleso a
absorbentový hrot  (14), např. fix s plstěnou špičkou,
uvnitř pouzdra (1) s povrchem tělesa fixu v odstupu od
vnitřních plocha stěn pouzdra  (1) pro vymezení průchodu
pro proudění vzduchu mezi nimi. uvnitř pouzdra (1) je
uspořádán první a druhý zarážkový prostředek (16, 18),
přičemž proti prvnímu z nich se může opírat plocha
podlouhlého tělesa pro umístění hrotu (14) zdroje (2)
kapaliny uvnitř nebo v těsné blízkosti otvoru (10) trysky
(9), a proti druhému z nich se může opírat zadní konec
podlouhlého tělesa pro umístění hrotu (14) zdroje (2)
kapaliny relativně vzduchotěsně do jednoho konce
podlouhlého víčka (5). Druhý konec podlouhlého víčka (5)
je uzavřen. Zdroj (2) kapaliny tak může být volitelně
umístěn s hrotem (14) uvnitř nebo v těsné blízkosti otvoru
(10) trysky (9) nebo, když je zařízení mimo použití, s
hrotem  (14) efektivně utěsněným uvnitř podlouhlého
víčka (5).

vedle sebe uspořádané zásobníky (11, 12), propojovací
můstek  (13) pro tělesné spojení obou zásobníků (11, 12),
a vložku (30) trysky, uloženou uvnitř můstku (13).
Alternativně se jedná o dvouzásobníkové rozprašovací
zařízení  (10) s tlačítkem (62) a vložkou (30) trysky,
umístěnou uvnitř tohoto tlačítka (62). Jeden ze zásobníků
(11) je určen pro produkt a druhý zásobník (12) obsahuje
pohonnou látku. Prostřední část vložky (30) trysky má
venturiho zúžení s vnitřním výstupním ústím (52)
pohonné látky. Dva kanály (37) pro produkt, které jsou
příčné k podélné ose vložky (30) trysky, o polovinu
přečnívají vnitřní výstupní ústí (52). Průměr expanzní
komory (34) je větší než průřez jak výstupního ústí (52)
venturiho zúžení, tak i vnějšího komole kuželovitého
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B 05 B 11/00, B 05 B 5/025, B 05 B 5/16

B 05 C 17/035, E 04 G 21/20

B 05 D 1/24, B 05 C 19/02

2000-3511

2000-3752

2000-2274

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, OH, US;

BAYOSAN WACHTER GMBH & CO. KG,
Hindelang, DE;

INTERNATIONAL COATINGS LIMITED,
London, GB;

Nosní rozprašovací zařízení s elastomerním
ventilem

Nanášecí zařízení, zejména pro maltu

Způsob tvorby povlaku

22.03.1999

21.04.1999

16.12.1998

PCT/IB99/00474

PCT/EP99/02683

PCT/GB98/03777

WO 99/49984

WO 99/54056

WO 99/30838

Reichel Pavel Ing., Lopatecká 14, Praha 1, 11121;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

31.03.1998

21.04.1998

17.12.1997, 30.09.1998

1998/9806937

1998/29807081

1997/9726645, 1998/9821195

GB

DE

GB, GB

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Rozprašovací zařízení (4) je uzpůsobené k poskytování

Nanášecí zařízení, zejména pro maltu, s jedním

Podstatu řešení tvoří způsob tvorby povlaku na vodivém

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Rennie Paul John, Godalming, GB;
Wilkinson Eric, Hilton, GB;
Lawson Robert Andrew, Cambridge, GB;

Wachter Anton, Hindelang, DE;

Arpe Gianfranco, Alessandria, IT;
Kittle Kevin Jeffrey, Co. Durham, GB;
Ring John, Newcastle upon Tyne, GB;

povrchu (56), přiléhajícího k tomuto ústí (52). Venturiho
výstupní ústí (52) je po své délce vzdáleno od expanzní
komory (34), aby se zabránilo průchodu pohonné látky do
příčných kanálů (37) pro produkt. Kanály (37) pro produkt
jsou na části pravoúhlé s většími průřezy než má venturiho
výstupní ústí (52).

mnohonásobných jednotkových dávek tekutiny, kde každá
jednotková dávka má objem v rozsahu od asi 1 do 100 µl.
Zařízení (4) obsahuje elastomerní samouzavírací ventil
(8), který má tekutinovou stranu a výstupní stranu.
Otevření ventilu (8) připouští průchod tekutiny, jestliže
tlak je aplikován na tekutinu na tekutinové straně a při
odstranění tlaku dojde k uzavření ventilu (8). Ventil (8)
zajišťuje dokonalé uzavření i otevření průtoku tekutiny při
nízkých objemech tekutiny.

zásobníkem (2) pro nanášenou hmotu a s jedním
nanášecím válcem (3), který je uspořádán na výpusti (4)
zásobníku (2), jehož podstata spočívá v tom, že přes
nanášecí válec (3) je ohrnuta mřížka (10).

substrátu (6), postup spočívá v tom, že se vytvoří vířivá
vrstva práškového materiálu pro tvorbu povlaku, čímž
vzniká tribostatický náboj v tomto materiálu, povlékaný
substrát (6) se zcela nebo zčásti uloží do této vířivé vrstvy
a na substrát (6) se alespoň po určitý podíl doby uložení ve
vířivé vrstvě vloží napětí, jímž dochází k přilnutí nabitých
částic práškového materiálu k substrátu (6), načež se
substrát (6) vyjme z vířivé vrstvy a z lnoucích částic se
vytvoří kontinuální povlak alespoň na čísti substrátu (6).
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B 05 D 7/24

B 08 B 3/08

B 21 B 1/26, B 21 B 1/46, C 21 D 8/02, C 21 D 1/18

B 21 D 26/02

2000-1530

2001-651

2000-1816

2000-128

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR
FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN
FORSCHUNG, Mnichov, DE;

DANIELI TECHNOLOGY INC., Cranberry
Township, PA, US;

CORUS STAAL B. V., Ijmuiden, NL;

COSMA INTERNATIONAL INC., Aurora, CA;

Způsob antikorozního potahování kovových
podkladů prostřednictvím plazmapolymerace

Způsob kontinuálního odstraňování oxidů z
kovu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Způsob a zařízení na výrobu
vysokopevnostního ocelového pásu

Hydraulické tváření trubkového polotovaru,
majícího oválný průřez a zařízení pro
hydraulické tváření

29.10.1998

20.05.1999

08.12.1998

13.07.1998

PCT/DE98/03266

PCT/US99/11212

PCT/NL98/00700

PCT/CA98/00671

WO 99/22878

WO 00/12233

WO 99/29444

WO 99/03616

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

Malůšek Jiří Ing., Mendlovo nám. 1a, Brno, 60300;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

31.10.1997

31.08.1998

08.12.1997, 09.12.1997

18.07.1997

1997/19748240

1998/144003

1997/1007732, 1997/1007739

1997/053060

DE

US

NL, NL

US

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Způsob antikorozního potahování kovových podkladů

Způsob kontinuálního odstraňování oxidů z povrchu

Způsob výroby vysokopevnostního ocelového pásu, při

Předložené řešení se týká způsobu tváření podlouhlého

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Vissing Klaus D., Morsum, DE;
Baalmann Alfred, Osterholz-Scharmbeck, DE;
Stuke Henning, Bremen, DE;
Hufenbach Hartmut, Bremen, DE;
Semrau Wolfgang Martin, Kirchhatten, DE;

Feldbauer Stephen L., Jackson Center, PA, US;

Bodin André, Santpoort-Noord, NL;
Hoogendoorn Thomas Martinus, Aerdenhout, NL;

Horton Frank A., Rochester Hills, MI, US;

prostřednictvím plazmapolymerace spočívá v tom, že při
jeho provádění je podklad v předošetřujícím kroku
podroben mechanickému, chemickému a/nebo
elektrochemickému vyhlazení a následně při teplotě méně
než 200 °C a tlaku 10-5 až 100 mbar vystaven plazmě. v
prvním kroku je v redukované plazmě aktivován povrch a
v druhém kroku vyloučen plazmapolymer, obsahující
alespoň uhlovodíkovou nebo křemíkovoorganickou
sloučeninu, v daném případě s obsahem kyslíku, dusíku
nebo síry, odpařitelnou za podmínek plazmy, která může
obsahovat atomy fluoru.

kovového profilu (1), kdy se tento vede nepřetržitě
uzavřeným prostorem (2), přičemž se ohřívá alespoň
povrch kovového profilu (1) v ohřevné zóně (4) blízko
vstupu uzavřeného prostoru (2) a do chladicí zóny blízko
výstupu z uzavřeného prostoru se přivádí redukční plyn.
Redukční plyn se na povrch kovového profilu (1) přivádí v
prudkém toku a vytvářejícím turbulence v redukční zóně
(7) v uzavřeném prostoru (2) a v reakci nespotřebovaný

redukční plyn se nechá hořet pod spalinovým komínem (9)
u vstupu (16) kovového profilu (1), a vytvoří se v
uzavřeném prostoru (2) tah redukčního plynu v protisměru
pohybu profilu (1).

němž se roztavená ocel odlévá alespoň v jednom stroji (1)
na plynulé lití, o jednom nebo několika řadách, do tvaru
desky, a s využitím licího tepla se dopravuje skrze pecní
zařízení  (7), podrobuje se předběžnému válcování v
předběžném válcovacím zařízení (10) a v konečném
válcovacím zařízení  (14) se válcuje načisto do tvaru
ocelového pásu s konečnou požadovanou tloušťkou,
přičemž v plynulém, průběžném nebo poloprůběžném
způsobu se deska podrobuje předběžnému válcování ve v
podstatě v austenitické oblasti v předběžném válcovacím
zařízení (10), a v konečném válcovacím zařízení (14) se
válcuje v austenitické oblasti, nebo se alespoň v jedné
stolici konečného válcovacího zařízení (14) válcuje ve
dvoufázové austeniticko feritické oblasti, a válcovací pás s
austenitickou nebo austeniticko-feritickou strukturou se po
výstupu z konečného válcovacího zařízení  (14) rychle
ochlazuje pro získání požadované struktury.

trubkového kovového členu z trubkového kovového
polotovaru. Tento způsob obsahuje (a) vytvoření
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B 21 K 1/05, B 21 K 27/04, B 21 J 13/14

B 21 K 1/46, B 21 K 1/50

B 22 D 11/04

1999-4174

2000-1001

2000-1560

HATEBUR UMFORMMASCHINEN AG, Reinach,
CH;

PRAMET TOOLS, S. R. O., Šumperk, CZ;

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY A. S., Třinec, CZ;

Vícestupňový tvářecí stroj

Zápustka na kování šroubů

Kruhový krystalizátor

09.06.1998

20.03.2000

28.04.2000

PCT/CH98/00249
WO 98/57765

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Soukup Petr ing., Švédská 3, Olomouc, 77200;

Belfín Vladimír Ing., P.O.BOX 117, Kladno, 27280;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

13.06.1997
1997/1449
CH

(32)
(31)
(33)
(86)
(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)
Podle předloženého řešení se navrhuje vícestupňový

Předložené řešení se týká zápustky na kování šroubů,

Kruhový krystalizátor zařízení pro plynulé odlévání oceli,

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Ruchti Daniel, Bretzwil, CH;
Fluri Ulrich, Breitenbach, CH;
Dettwiler Heinz, Lupsingen, CH;

Nepejchal Miroslav, Šumperk, CZ;

Mušálek Jiří Ing., Třinec, CZ;
Plonka Jan Ing., Český Těšín, CZ;

trubkového kovového polotovaru (40) vyválcovaného na
oválný průřez; (b) umístění trubkového kovového
polotovaru (40), majícího obecný oválný tvar průřezu do
tvářecí konstrukce (14, 16) a orientování trubkového
kovového polotovaru (40) tak, že relativně větší rozměr
obecně oválného průřezu prochází v podstatě ve směru
relativně většího rozměru průřezu tvářecí dutiny a
relativně menší rozměr obecně oválného průřezu prochází
v podstatě ve směru relativně menšího rozměru průřezu
tvářecí dutiny; (c) spojení a utěsnění protilehlých konců
trubkového kovového polotovaru (40) a (d) vstřikování
tekutiny do trubkového kovového polotovaru (40) za
účelem jeho roztahování do tvaru souhlasného s plochou
vymezující tvářecí dutinu a přeměnění trubkového
kovového polotovaru (40) na podlouhlý trubkový kovový
člen. Předložené řešení se dále týká zařízení pro provádění
tohoto způsobu.

tvářecí stroj s koncovou tvářecí stanicí (1) pro rozdělování
sdružených součástí (2) na v každém případě alespoň dvě
hotové součásti (21, 22), je opatřený alespoň dvěma
odváděcími ústrojími (3, 4) hotových součástí (21, 22). Ke
každému z těchto alespoň dvou odváděcích ústrojí (3, 4)
hotových součástí (21, 22) je přidružené předávací ústrojí
(6) pro předávání hotových součástí (21, 22) z koncové
tvářecí stanice (1) k odváděcím ústrojím (3, 4) hotových
součástí (21, 22). Jedno předávací ústrojí (5) obsahuje
předávací jazýčky (51) s horním uchopovacím zařízením
(52) opatřeným dvěma uchopovacími čelistmi (521, 522),
a se spodním uchopovacím zařízením (53) opatřeným
jednou uchopovací čelistí (531). Druhé předávací ústrojí
(6) obsahuje kluznou dráhu (61) pro přijímání hotových
součástí (22) z koncové tvářecí stanice (1) a dále
vyhazovací páku (62), uspořádanou tak, že se může otáčet
pro účely vytlačování hotových součástí (22), umístěných
na kluzné dráze (61) k odváděcímu ústrojí (4) hotových
součástí (22).

sestávající z objímky (1) a jádra (2) opatřeného kovací
dutinou (3) a spočívající v tom, že jádro (2) je příčně
dělené alespoň v jedné rovině a v oblasti této dělící roviny
jsou vytvořeny minimálně dvě radiální drážky (4), které
jsou zaústěny do obvodové drážky (11), vytvořené na
vnitřním povrchu objímky (1) a spojené s horním čelem
(12) objímky (1) alespoň dvěma vývodovými kanálky
(13).

sestávající z tělesa (1) krystalizátoru, je na vnitřním
povrchu své horní části (2) ve směru od vstupu roztavené
oceli k jeho střední části (3) opatřený plynule se
zmenšujícím zvlněním  (4).
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B 22 D 41/02, C 04 B 35/10, C 04 B 35/14

B 22 D 41/02, C 04 B 35/04, C 04 B 35/14, C 04 B
35/10

B 23 B 27/16

B 23 C 5/20

2000-1247

2000-1248

2000-4021

2001-1383

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, A.S., Třinec, CZ;

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, A.S., Třinec, CZ;

ISCAR LTD., Tefen, IL;

WALTER AG, Tübingen, DE;

Pánev na tekutý kov

Zásypová hmota

Sestava řezného nástroje

Břitové tělísko a řezný frézovací nástroj

06.04.2000

06.04.2000

22.04.1999

18.04.2001

PCT/IL99/00213
WO 99/55479

Belfín Vladimír Ing., P.O.BOX 117, Kladno, 27280;

Belfín Vladimír Ing., P.O.BOX 117, Kladno, 27280;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha, 11000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

29.04.1998

19.04.2000

1998/124282

2000/10019398

IL

DE

(32)

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)

(86)
(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Pánev na tekutý kov pro metalurgické účely, která sestává

Zásypová hmota pro vyzdívky pánví na tekutý kov podle

Sestava má podélnou osu a obsahuje břitovou destičku (3),

Břitové tělísko, vytvořené z tvrdokovu obsahuje čtyři

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Cieslar Milan ing., Bystřice nad Olší, CZ;
Dokoupil Jiří ing., Třinec, CZ;
Tomanek František ing., Ropice, CZ;
Wiselka Josef, Nýdek, CZ;

Cieslar Milan ing., Bystřice nad Olší, CZ;
Dokoupil Jiří ing., Třinec, CZ;
Tomanek František ing., Ropice, CZ;
Wiselka Josef, Nýdek, CZ;

Hecht Gil, Hadera, IL;

Villa Stefano, Como, IT;

z ocelového pláště (1), je na vnitřním povrchu uvedeného
ocelového pláště (1) opatřená první vyrovnávací izolační
vrstvou (2), na které je nanesena druhá mikroizolační
vrstva  (3) z kompaktního izolačního materiálu.

navrhovaného řešení je tvořená směsí obsahující 40 až 80
% hmotnostních žáromateriálové složky na bázi
magnezitu, obohacené olivínem, a 20 až 60 %
hmotnostních izolační žárobetonové složky v práškovém
stavu.

která je uvolnitelně uchycena v nástrojovém držáku (1).
Břitová destička (3) je opatřena středovým průchozím
otvorem (21), který je opatřen od sebe vzdálenými, po
obvodu umístěnými a radiálně směřujícími nosnými
křidélky (22). Nástrojový držák (1) je opatřen spojovacím
členem (11), který je opatřen větším počtem
odpovídajících radiálně umístěných opěrných křidélek
(15). Spojovací člen (11) nástrojového držáku (1) je
otočně a v osovém směru přemístitelný vzhledem k
nástrojovému držáku (1).

deskovitá křídla (41, 42, 43, 44), probíhající směrem od
osy (D) otáčení, která vykazují nejméně jeden břit (16, 17,
18, 19) vytvořený mezi hřbetní plochou (22) a čelní
plochou (21), přičemž břity (16, 17, 18, 19) určují
společné rotační těleso, soustředné k ose (D) otáčení.
Řezný frézovací nástroj obsahuje nástrojové těleso (28) s
destičkovým sedlem (31), jemuž je přiřazena upínací
příložka (34), a to buď samostatná, nebo vyrobená s
nástrojovým tělesem (28) z jednoho kusu, přičemž
destičkové sedlo (31) s upínací příložkou (34) určuje
upínací štěrbinu (35a) pro břitovou destičku (1´) nebo
nejméně jedno křídlo (42) břitového tělíska  (1a). Napříč k
upínací štěrbině (35a) je přitom vytvořena úložná drážka
(39, 40), která protíná destičkové sedlo (31) a upínací
příložku (34) a je vytvořena k uložení druhé břitové
destičky (1) nebo druhého křídla (43) břitového tělíska
(1a).
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B 23 C 5/22

B 23 P 6/04, F 01 D 5/00, F 01 D 5/28

B 24 D 5/06, B 24 D 3/08

2000-4020

2000-2804

2000-3542

ISCAR LTD., Tefen, IL;

GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady,
NY, US;

NORTON COMPANY, Worcester, MA, US;

Břitová destička a sestava řezného nástroje

Způsob opravy odlévaných výrobků z vysoce
legovaných slitin za použití metalurgicky
pojené kónické výplňové zátky

Brusný nástroj

22.03.1999

01.08.2000

04.02.1999

PCT/IL99/00160

PCT/US99/02399

WO 99/55483

WO 99/48646

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Švorčík Otakar JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Herman Václav Ing., Hlavní 43, Průhonice, 25243;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

29.04.1998

02.08.1999

27.03.1998, 22.12.1998

1998/124281

1999/366303

1998/049623, 1998/218844

IL

US

US, US

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Břitová destička (1) obsahuje přední řeznou část (2),

Podle předloženého řešení se navrhuje způsob opravy

Jsou vytvořeny brusné nástroje vhodné pro přesné

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Satran Amir, Kfar Vradim, IL;
Margulis Rafael, Karmiel, IL;

Dupree Paul Leonard, Scotia, NY, US;
Jackson Melvin Robert, Nisakyuna, NY, US;

Ramanath Srinivasan, Holden, MA, US;
Williston William H., Holden, MA, US;
Buljan Sergej-Tomislav, Acton, MA, US;

mající provozní přední plochu (3) se dvěma spodními rohy
a s alespoň jedním horním rohem, a zadní montážní část
(4), rozprostírající se směrem dozadu od provozní přední
plochy  (3). přední řezná část (2) je opatřena větším
řezným břitem (6, 8), ležícím mezi dvěma spodními rohy a
uvedeným horním rohem. Menší boční břit (10, 12) je v
podstatě kolmý na větší řezný břit (6, 8), který má dva
zadní kraje, sdružené se spodními rohy, a přední okraj,
který vyčnívá směrem ven a který je vyvýšen vzhůru
vzhledem k uvedeným zadním krajům.

trhlin, defektů a podobných vad, nacházejících se v
odlévaném výrobku (10). Pro tento účel se v odlévaném
výrobku (10) v oblasti s defektem s trhlinou vytvoří
průchozí díra (22, 23) ve tvaru komolého kužele. Vedle
toho se vytvoří spoluzabírající kónická výplňová zátka
(42, 73), která je přizpůsobená pro vkládání do průchozí
díry (22, 23) tak, že zešikmené boční stěny (54, 93, 95)
kónické výplňové zátky (42, 73) rovnoměrně přiléhají v
bočním opěrném záběru na zešikmené boční stěny
průchozí díry (22, 23). Kónická výplňová zátka (42, 73) se
vloží do průchozí díry (22, 23) a mezi vnější povrch
kónické výplňové zátky (42, 73) a vnitřní povrch průchozí
díry (22, 23) se před vkládáním kónické výplňové zátky
(42, 73) nebo po jejím vložení do průchozí díry (22, 23)
aplikuje spojovací materiál. Poté se odlévaný výrobek
podrobuje ohřevu prostřednictvím jeho působení spojovací
materiál zajistí vazební spojení mezi vnějším povrchem
kónické výplňové zátky (42, 73) a vnitřním povrchem
průchozí díry (22, 23). Následně se vnější konec kónické
výplňové zátky (42, 73) mechanicky vyhlazuje tak, že se
tento vnější konec nachází ve zhruba stejné úrovni s
povrchem vnější strany odlévaného výrobku. Kónická
výplňová zátka (42, 73) se může do průchozí díry (22, 23)
zavádět prostřednictvím působení síly za docílení
nalícovaného uložení výplňové zátky (42, 73) v průchozí
díře (22, 23) s přesahem.

broušení tvrdých křehkých materiálů, jako jsou keramické
materiály a kompozity obsahující keramické materiály, při
obvodových rychlostech kotouče do 160 m. Brusné
nástroje zahrnují jádro (2) kotouče připevněné k brusnému
věnci z hutných superabrazivních segmentů (8) spojených
kovem prostřednictvím tepelně stabilního pojiva. Jeden
výhodný nástroj pro protisměrné broušení keramických
destiček obsahuje grafitové plnivo a relativně malou
koncentraci brusného zrna (4).
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B 24 D 11/04, B 24 D 3/28, B 24 D 11/00

B 26 B 21/00

B 28 B 1/52, C 04 B 14/48

B 29 B 13/02, B 29 C 65/16, B 29 C 65/74, B 29 C
57/10, B 65 B 7/14, B 65 B 51/10

2000-532

2001-1011

2000-4847

2001-2403

NORTON COMPANY, Worcester, MA, US;

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
Eindhoven, NL;

SVEDBERG Björn, Stockholm, SE;

IWKA PACUNION GMBH, Stutensee, DE;

Strukturovaná brusná činidla s přilnutými
funkčními prášky

Holicí hlava a holicí strojek obsahující holicí
hlavu

Způsob a zařízení pro magnetické
uspořádávání magnetizovatelných vláken

08.09.1998

17.07.2000

24.06.1999

PCT/US98/18893

PCT/EP00/06810

PCT/SE99/01150

WO 99/12707

WO 01/07213

WO 99/67072

Nowaková Naděžda RNDr. CSc., Neustupného 1832/22,
Praha 54, 15004;

Zelený Pavel JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Zelený Pavel JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

11.09.1997

22.07.1999

24.06.1998

1997/927611

1999/99202420

1998/9802245

US

EP

SE(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Při způsobu výroby strukturovaného potahovaného brusiva

Vousový manipulátor (21) je uložen v pevné poloze

Při způsobu magnetického uspořádávání

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Wei Paul, New York, NY, US;
Swei Gwo Shin, East Amherst, NY, US;
Yang Wenliang Patrick, New York, NY, US;
Allen Kevin Bruce, New York, NY, US;

Pragt Johan, Drachten, NL;

Svedberg Björn, Stockholm, SE;

Sator Alexander P., Hamburg, DE;

obsahujícího soustavu kompozitů brusivo/pojivo přilnutou
k podkladovému materiálu se na materiálu substrátu
vytvoří sestava brusných kompozitů, přičemž každý
kompozit obsahuje alespoň částečně vytvrzené pojivo a
brusné částice v něm dispergované a funkční prášek, který
je vybrán ze skupiny sestávající z brusiv, plnidel,
brousících pomocných činidel, antistatických prášků,
stearovaných prášků a jejich směsí, přilne na povrch
těchto brusných kompozitů. Uvedeným způsobem je
vyrobeno potahované brusivo.

vzhledem k řeznému členu (17), přičemž řezný člen (17) a
vousový manipulátor (21) jsou společně pohánitelné ve
směru v podstatě rovnoběžném s řeznou hranou (19). Dá
se tak dosáhnout přesně definovaná poloha vousového
manipulátoru (21) vzhledem k řeznému členu (17), jaká je
potřebná pro bezpečný provoz holicí hlavy (5), a to
jednoduchým a spolehlivým způsobem bez použití přesné
konstrukce holicí hlavy  (5). Holicí hlava (5) je použita v
holicím strojku (1), který obsahuje hnací prostředek (43)
pro pohon holicí hlavy (5).

magnetizovatelných vláken se připraví uspořádávací člen
(15) vláken, mající nemagnetickou stěnu (17) obsahující
první stěnovou část (17Α) a druhou stěnovou část (17B).
Uspořádávacím členem (15) se pohybuje vzhledem k
viskóznímu tělesu s první stěnovou částí (17A)
nemagnetické stěny (17) vpředu a druhou stěnovou částí
(17B) vzadu, přičemž první a druhá stěnová část (17A,
17B) jsou v dotyku s viskózním tělesem, přičemž
magnetické pole směruje do viskózního tělesa první
stěnovou částí (17A) nemagnetické stěny (17) pro
vystavování vláken (F) ve viskózím tělese pohybujícímu
se magnetickému poli. Zařízení k provádění tohoto
způsobu obsahuje uspořádávací člen (15) vláken, mající
nemagnetickou stěnu (17), obsahující první stěnovou část
(17A) a druhou stěnovou část (17B), magnetové ústrojí
(18) uloženo při první stěnové části (17A) nemagnetické
stěny (17) pro směrování magnetického pole do
viskózního tělesa skrz první stěnovou část (17A)
nemagnetické stěny (17), manipulační ústrojí (14) pro
pohybování uspořádávacím členem (15) vláken vzhledem
k viskóznímu tělesu s první stěnovou částí (17A)
nemagnetické stěny (17) před druhou částí (17B) a s první
a druhou stěnovou částí (17A, 17B) v dotyku s viskózním
tělesem.
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B 29 C 43/18, B 29 C 37/00

B 29 C 44/56, B 29 C 44/58 // B 29 K 75:00

B 29 C 47/88 // B 29 K 27:12, B 29 L 7:00

2001-1412

2001-1370

2001-2146

RECTICEL, Brussels, BE;

RECTICEL, Brussels, BE;

RÖHM GMBH & CO. KG, Darmstadt, DE;

Zařízení ke svařování konců trubkovitých
obalů z plastu, zejména tub

Způsob výroby vícevrstvého lisovaného dílu ze
syntetického materiálu a díl získaný tímto
způsobem

Způsob výroby dílu z polyuretanové pěny

Způsob výroby fólií

12.01.2000

15.10.1999

17.04.2001

03.12.1999

PCT/EP00/00168

PCT/BE99/00128

PCT/EP99/09489

WO 00/43183

WO 00/23239

WO 00/37237

Andera Jiří Ing., Nad Štolou 12, Praha 7, 17000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

19.01.1999

21.10.1998

20.04.2000

22.12.1998

1999/29900811

1998/98870221

2000/0005076

1998/19859393

DE

EP

FR

DE

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Zařízení ke svařování konce trubkovitých obalů (10) z

Při způsobu výroby vícevrstvého lisovaného dílu, jenž

Při způsobu výroby dílu z polyuretanové pěny se vkládá

Při způsobu výroby folií, které v nejméně jedné vrstvě

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

De Winter Hugo, Wetteren, BE;
Vanluchene Yvan, Wetteren, BE;
Demandt Hans, Overpelt, BE;
Deblier Ivo, Overpelt, BE;
Hackwell Roger, Billericay, GB;

Moreau Daniel Henry Albert, Boufemont, FR;

Numrich Uwe, Gross-Zimmern, DE;
Schäfer Bernhard, Darmstadt, DE;

plastu, zejména tub, zahrnuje přídržné zařízení, které obal
(10) s nahoru směřujícím otvorem, stacionárně přidržuje,
a prostředky k ohřívání prstencovité obvodové oblasti
obalu (10) blízko otvoru, za účelem následujícího svaření
podél, napříč k podélnému rozměru obalu (10) probíhající
linie. Na držáku (12) je přibližně v kruhovém odstupu
uspořádán větší počet diodových laserů (14), a to takovým
způsobem, že jejich paprsky dopadají buď přímo, nebo
přes vychylovací optiku (16) na vnitřní nebo vnější stěnu
obalu (10).

zahrnuje předem zformovaný, elastomerní tvarovaný plášť
(5), lisovaný podklad (8) z termoplastického materiálu a
volitelně mezilehlou pěnovou vrstvu (6) je v prvním kroku
formován elastomerní plášť (5) a termoplastický materiál
pro podklad (8) je následně lisován v roztaveném stavu k
zadní straně tvarovaného pláště (5). Tvarovaný plášť je
vyroben z teplem tvrditelného syntetického materiálu. V
porovnání s pláštěm z termoplastu tento plášť z termosetu
méně podléhá viditelným kazům, když je k němu lisován
termoplastický podklad, zejména v případě je-li opatřen
povrchovou texturou jako je zrnitost typu usně. Lisování
termoplastického podkladu může být prováděno vstřikem,
injekčním tvářením tlakem a/nebo nízkotlakou lisovací
technikou.

předlisek do dutiny vyhřívané formy, vymezené stěnami
tvárnice (41) a tvárníku (42) a odpovídající
požadovanému tvaru hotového dílu, kterého je dosaženo
stlačováním pomocí tvárníku (42). Po otevření formy se
hotový díl ponechá vychladnout.

obsahují fluorpolymery a polymethakryláty se nejprve
připraví směs obsahující fluorpolymery a
polymethakryláty. Tato směs se formuje na folii pomocí
chladícího válce (2), který má uzí tryskou teplotu rovnou
nebo menší než 100 °C, výhodně rovnou nebo menší než
70 °C, extruzí tryskou extrudéru (1), přičemž se teplota
směsi drží pod teplotou tvorby gelu směsi. Při vytlačování
před vstupem do trysky je zařazen filtr a teplota trysky se
drží vyšší než teplota hmoty při vstupu do trysky, ale
menší než teplota tvorbu gelu směsi. Způsobem podle
řešení se dají vyrobit obzvláště folie PVDF/PMMA s
vysokým leskem povrchu a nepatrným zákalem, aniž by se
muselo použít rozpouštědlo nebo nosná folie.
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B 29 C 63/34, F 16 L 55/165, C 08 J 3/24

B 41 F 21/00, B 65 H 5/22

B 60 G 11/00

B 60 G 11/00

B 60 K 37/00, B 62 D 25/14

2001-834

2001-1519

2000-1380

2000-1381

2000-1943

BURLEY Colin, Newcastle upon Tyne, GB;
ADVANCED ENGINEERING SOLUTIONS
LIMITED, Cramlington, GB;

MAN ROLAND DRUCKMASCHINEN AG,
Offenbach, DE;

KOVÁŘ Josef, Praha, CZ;

KOVÁŘ Josef, Praha, CZ;

BENTELER AG, Paderborn, DE;

Způsob vsazování vložkových trubic

Zařízení pro vedení archů v tiskařském stroji

Uspořádání nápravy, zvláště silničních vozidel

Uspořádání nápravy, zvláště silničních vozidel

13.09.1999

02.10.1999

17.04.2000

17.04.2000

PCT/GB99/03024

PCT/EP99/07318

WO 00/15411

WO 00/26031

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

Švorčík Otakar JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Novotný Karel Ing., Terronská 21, Praha 6, 16000;

Novotný Karel Ing., Terronská 21, Praha 6, 16000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

11.09.1998

30.10.1998

1998/9819712

1998/29819402

GB

DE

(32)

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Při způsobu vykládání potrubí (3) se použije trubka

Zařízení (7) pro vedení archů má v proudovém kanálu (17)

Náprava obsahuje nápravnici, která je spojena na obou

Náprava obsahuje nápravnici, která je spojena na obou

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Wright Nigel, Northumberland, GB;
Burley Colin, Newcastle upon Tyne, GB;

Michel Peter Dipl.-Ing., Mühlheim, DE;
Franz Petra, Offenbach, DE;
Hartmann Stefan, Offenbach-Rumpenheim, DE;
Wulf Peter Dr., Köln, DE;

Kovář Josef, Praha, CZ;

Kovář Josef, Praha, CZ;

Krogmeier Jürgen, Hövelhof, DE;

s vložkou (1) z termoplastu, který obsahuje zesíťovací
činidlo. Vložka (1) je vytvarována do geometrického tvaru
o menším vnějším průměru než potrubí (3) vsunuta do
tohoto potrubí (3) a poté je obnoven její původní válcovitý
tvar. Nakonec je vnější průměr vložky (1) zvětšen podle
vnitřního průměru potrubí (3) a obě trubice jsou spojeny
zesíťováním plastu.

s alespoň jedním pneumatickým systémem (10) a vodící
plochou (8), alespoň jeden směrový prvek (6) přiřazený
pneumatickému systému (10). Pomocí směrového prvku
(6) se docílí při chodu s vyfukovacím vzduchem na vodící
ploše (8) stejnoměrné tlakové rozdělení. Při chodu se

sacím vzduchem se pomocí směrového prvku (6) přivádí
stejnoměrně do proudového kanálu (17) odsávaný proud
vzduchu bodově do pneumatického systému (10).

koncích s koly nápravy a je odpružena vzhledem k rámu
vozidla, přičemž kola (3) nápravy jsou vzájemně spojena
prostřednictvím alespoň jedné nápravnice (2) přes spodní
uložení (7) a s rámem vozidla přes vrchní uložení (8) a
alespoň jedno horní reakční rameno (1).

koncích s koly nápravy a je odpružena vzhledem k rámu
vozidla, přičemž kola (3) nápravy jsou vzájemně spojena
prostřednictvím alespoň jedné nápravnice (2) přes spodní
uložení (7) a s rámem vozidla přes vrchní uložení (8)
tvořící součást pružící jednotky (5).
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B 60 Q 1/04, F 21 V 13/04

B 60 R 1/08, B 60 R 1/06

B 60 R 21/26

2000-1689

2001-1868

2001-2680

AUTOPAL, S. R. O., Nový Jičín, CZ;

MAGNA REFFLEX HOLDING  GMBH, Assamstadt,
DE;

CONTEC CHEMIEANLAGEN GMBH, Aschau am
Inn, DE;

Nosník přístrojové desky

Světlomet pro motorová vozidla

Systém zpětného vidění pro vozidla

Generátor plynu

25.05.2000

09.05.2000

23.12.1999

26.01.2000

PCT/EP99/10354

PCT/DE00/00233

WO 00/38950

WO 00/44593

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;
Vobořil Bohuslav Ing., Nad Štolou 12, Praha 7, 17000;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

22.04.2000

29.12.1998

27.01.1999

2000/00108735

1998/19860941

1999/19903237

EP

DE

DE

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)
(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Nosník (1) zahrnuje nosný profil (2) s integrovaným

Světlomet pro motorová vozidla reflektorového nebo

Systém zpětného vidění pro vozidla, zahrnuje nejméně

Řešení se týká jednoduché konstrukce pyrotechnického

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Hitz Andreas, Erwitte, DE;
Garcia Rafael, Paderborn, DE;
Härtel Wulf, Altenbeken, DE;

Štramberský Libor Ing., Šenov u Nového Jičína, CZ;
Olivík Marek Dr., Přerov, CZ;
Cejnek Milan Ing. CSc., Nový Jičín, CZ;

Heinz Jürgen A., Assamstadt, DE;

Gast Eduard, Kraiburg am Inn, DE;
Semmler Peter, Aschau am Inn, DE;
Schmid Bernhard, Heldenstein, DE;
Bergmann Maximilian, Schwindegg, DE;

vedením (3) vzduchu tvořícím alespoň část výměníku (13)
tepla klimatizačního zařízení osobního motorového
vozidla. Vedení (3) vzduchu je rozděleno do podélných
kanálů (10, 11), ve kterých jsou integrována potrubí (14,
15), která mohou být opatřena plochami zvětšujícími
jejich povrch. Nosný profil (2) je svými konci (7) při
začlenění těsnění (28) relativně pohyblivě polohově
orientován v držácích (8) předních sloupků karoserie.

projektorového typu je složen přinejmenším z jedné
světelné komory (1) pro potkávací světlo, mající alespoň
jeden výbojkový zdroj světla (2) a nejméně jedné světelné
komory (3) pro dálkové světlo, mající halogenový zdroj
světla (4). Ve funkci potkávacích světel vychází světelné
paprsky pouze ze světelných komor (1) pro potkávací
světlo, ve funkci dálkových světel se využívá světelných
paprsků vycházejících jak ze světelných komor (3) pro
dálkové světlo, tak také i ze světelných komor (1) pro
potkávací světlo, přičemž směr vycházejících paprsků je
optimalizován společnou rotací světelných komor (1, 3)
kolem seřizovací osy světlometu (6) za pomocí
seřizovacího akčního členu (5).

jedno zpětné zrcátko, které je opatřeno elektrochromickým
zrcadlem (2), řídicí zařízení a elektrickou soustavu
vozidla, řídicí zařízení je elektricky spojeno s elektrickou
soustavou vozidla, z níž je napájeno, a s
elektrochromickým zrcadlem, jehož odrazivé vlastnosti
řídí v závislosti na intenzitě dopadajícího světla řídicím
napětím. Pro snížení napětí elektrické soustavy vozidla na
úroveň řídicího napětí je v řídicím zařízení použit plošný
topný odpor (3), který umožňuje odvádět vznikající teplo
mimo řídicí elektroniku.

generátoru plynu, který sestává z pláště (1), zapalovací
jednotky  (2), směsi (3) generující plyn a chladicího
systému nebo chladicího a filtračního systému (4).
Chladicí systém nebo chladicí a filtrační systém (4) se ve
směru vytékání plynu s výhodou kuželovitě zužuje a
obsahuje směs (3) generující plyn, přičemž menší průřez
chladicího systému nebo chladicího a filtračního systému
(4) je uspořádán v oblasti výstupních otvorů (5) a plášť
(1) je s výhodou jednodílný. Spalovací plyny odcházejí z
generátoru plynu výstupními otvory (5), které jsou
radiálně, axiálně nebo šikmo vytvořeny na konci pláště (1)
odlehlém od zapalovací jednotky (2). Chladicí systém
nebo chladicí a filtrační systém (4) rozděluje vnitřní
prostor generátoru plynu na spalovací prostor (6), který
obsahuje směs (3) generující plyn a ve kterém se
vyhořením této směsi (3) generující plyn vytváří plyn, a na
odtokový prostor (7), kterým ochlazený a případně také
vyfiltrovaný plyn odtéká k výstupním otvorům (5),
kterými může z generátoru plynu odejít.
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B 60 R 21/26

B 60 R 21/26

B 60 R 22/343

B 60 S 1/06

2001-2736

2001-2838

2001-1364

2000-1411

NIPPON KAYAKU KABUSHIKI-KAISHA, Tokyo
JP;

NIPPON KAYAKU KABUSHIKI-KAISHA, Tokyo
JP;

TRW AUTOMOTIVE ELECTRONICS &
COMPONENTS GMBH & CO. KG, Radolfzell, DE;

PAL PRAHA A.S., Praha, CZ;

Vyvíječ plynu

Vyvíječ plynu

Naviják pásu

Vymezení axiální vůle rotoru u motorů
předního i zadního stěrače pro motorová
vozidla

26.01.2000

04.02.2000

17.04.2001

18.04.2000

PCT/JP00/00387

PCT/JP00/00613

WO 00/44594

WO 00/46078

Chlustina Jiří Ing., Jana Masaryka 43-47, Praha 2,
12000;

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

29.01.1999

05.02.1999, 09.02.1999

17.04.2000

1999/22446

1999/28763, 1999/31364

2000/10018972

JP

JP, JP

DE

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Řešením je vyvíječ plynu, ve kterém jsou vnitřní prodyšné

Řešení se týká vyvíječe (X1 až X7) plynu pro pozvolné

Naviják pásu pro bezpečnostní systém posádky vozidla má

Vymezení axiální vůle může být provedeno buď pomocí

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Taguchi Seigo, Hyogo, JP;
Ochi Hiroyuki, Hyogo, JP;
Sako Kenji, Hyogo, JP;
Kishino Yoshiyuki, Hyogo, JP;
Saito Tetsuo, Hyogo, JP;

Saso Takashi, Himeji-shi, JP;
Tanaka Koji, Himeji-shi, JP;

Peter Cornelius, Bühl, DE;

Lösch Dieter Jürgen, Praha, CZ;
Nims Luboš, Praha, CZ;

pouzdro (3) a filtrační člen (4), plyn vyvíjející činidlo (5)
naplněné ve skříni (1), ve které je dále prostřednictvím
jejího uložení ve filtračním členu (4) uspořádaná roznětka
(6) pro zažehování a spalování plyn vyvíjejícího činidla
(5), přičemž je v této skříni (1) uspořádaný protržitelný
materiál  (2), který je předem vytvarovaný do válcového
tvaru a který je nainstalovaný tak, že uzavírá všechny
otvory (7a) vytvořené a upravené ve skříni (1) pro
vyprazdňování plynu.

nafukování bezpečnostního nafukovacího vaku v
počáteční fázi nafukování a následně jeho prudkého
nafukování nebo pro vyprazdňování nečistot zbaveného
plynu rovnoměrně po celém obvodu skříně (1). Tento
vyvíječ (X1 až X7) plynu zahrnuje plyn vyvíjející činidlo

(6) a explozivní vložku (8, 9) ve skříni (1). Explozivní
vložka (9) je uspořádána excentricky vzhledem k ose (a)
skříně (1). V důsledku spalování plyn vyvíjejícího činidla
(6) zapáleného prostřednictvím explozivní vložky (9) se
ve spalovací komoře (4) vyvíjí plyn vysoké teploty.
Propustnost plynu vysoké teploty skrze vnitřní válcový
prvek (2) nacházející se v dílčí obvodové oblasti nejblíže
vzhledem k explozivní vložce (9) je nižší než skrze
zbývající obvodovou oblast vnitřního válcového prvku (2).

rám (10), v rámu (10) otočně uloženou cívku (18) pásu a
blokovací mechanismus tvořený rohatkou (24) a blokovací
západkou (30) pro selektivní blokování cívky (18) pásu.
Na jedné přírubě (22) cívky (18) pásu je nasazena rohatka
(24), opatřená vnějším ozubením. Blokovací západka
(30) je předem zatížena prostřednictvím tažné pružiny
(36) v záběru s rohatkou (24). Prostřednictvím
elektromagnetu (34) je blokovací západka (30)
v normálním provozním stavu navijáku pásu držena mimo
záběr s rohatkou (24).

dvou klínů (1, 2), které jsou umístěny v převodové skříni
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B 60 S 1/34

B 60 S 1/38, B 21 D 5/01

B 60 S 1/40

2001-1756

2001-2363

2001-2370

ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart, DE;

ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart, DE;

ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart, DE;

Hnací hřídel stěrače skel

Způsob výroby třmenu s průřezem tvaru
písmene U stěrače skel a zařízení k výrobě
tohoto třmenu

Stírací zařízení pro skla motorových vozidel

01.09.2000

07.10.2000

28.09.2000

PCT/DE00/02993

PCT/DE00/03533

PCT/DE00/03392

WO 01/21460

WO 01/30620

WO 01/30623

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha, 11000;

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha, 11000;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

21.09.1999

26.10.1999

28.10.1999

1999/19945091

1999/19951468

1999/19952054

DE

DE

DE

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Řešení se týká hnací hřídele (10) stěrače skel, na které je

Řešení se týká způsobu výroby třmenu (10) s průřezem ve

Stírací zařízení (10) je určeno pro čištění skel (20)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Merkel Wilfried, Kappelrodeck, DE;
Daenen Roger, Vlytingen-Riemst, BE;

Bijnens Marc, Zutendaal, BE;
Criel Paul, St. Truiden, BE;

De Block Peter, Halen, BE;

(5), nebo pomocí jednoho klínu (13) umístěného do víka
(14) motoru. Klín (2) je axiálně veden ve vybrání tělesa
převodové skříně (5) a lín (1) je čelně  opřen o těleso
převodové skříně (5). Klíny (1, 2) na sebe dosedají šikmou
plochou, která může být opatřena vodícími drážkami a
výstupky. Potřebnou sílu pro jejich vzájemný posuv
zajišťuje vnější pružina (3). Tím dochází k axiálnímu
pohybu klínu (2) a následnému odtlačování hřídele (4)
rotoru směrem k ložisku (9). Na hřídeli (4) rotoru je
umístěn pojistný kroužek (6). Po dosednutí pojistného
kroužku   (6), umístěného na hřídeli (4), na vnitřní
kroužek ložiska (9) a současném působení klínu (2) na
hřídel (4) rotoru dochází k automatickému vymezení
axiální vůle. Další variantou automatického vymezení
axiální vůle je umístění klínu (13) do víka (11) motoru,
které má na dosedací ploše určené pro klín (13) šikmou
plochu. Klín (13) je zajištěn vnější pružinou (14).

připevněna klika (12). Základní těleso (14) hnací hřídele
(10) je zhotoveno z protlačovaného profilu lehkého kovu
a na svém volném konci v místě upevňovacího dílu nese
přípojný díl (16, 22) z tvrdšího materiálu, který má
šroubový závit (18).

tvaru písmene U stěrače skel, se dvěma průchozími otvory
(12) ležícími v ramenech (11) třmenu (10), kterými
prochází nýt (13), přičemž způsob zahrnuje zhotovení
průchozích otvorů (12) v rovném plechovém výstřižku
(14) třměnu, zasunutí surového nýtu (15) do průchozího
otvoru (12), přehnutí ramen (11) pro zhotovení U profilu a
tím umístění surového nýtu (15) do polohy lícující s
druhým průchozím otvorem (12), posunutí surového nýtu
(15) do polohy v níž prochází oběma průchozími otvory
(12) a nýtování surového nýtu (15). Zařízení k výrobě
třmenu (10) s průřezem ve tvaru písmene U stěrače skel,
má ohýbací prostředky ke zhotovení profilu ve tvaru
písmene U z rovného plechového výstřižku, opatřeného
dvěma průchozími otvory, polohovací prostředky k
posunutí surového nýtu do průchozích otvorů, které po
zhotovení U profilu vzájemně lícují, a tvarovací
prostředky k výrobě alespoň jedné hlavy nýtu na surovém
nýtu, přičemž ohýbací prostředky (22, 23), polohovací
prostředky (16) a tvarovací prostředky (18) jsou
uspořádány v jediné pracovní stanici.

motorových vozidel a je opatřeno jedním, zejména na
motorovém vozidle vedeným poháněným raménkem (12)
stírače, na jehož volném konci (11) je prostřednictvím
připojovacího ústrojí (16) uvolnitelně přiklouben podélný
stírací list (14), uložitelný prostřednictvím stírací lišty (18)
na skle (20), který má na raménkové straně kloubový čep
(40), jehož osa kloubu je upravena v podstatě napříč k
podélnému směru stíracího listu  v pracovním směru
stíracího zařízení (10). Na straně stíracího listu (14) má ve
středním úseku stíracího listu (14) na jeho od skla (20)
odvrácené straně spojovací část (34) s úložným vybráním
(54) pro kloubový čep (40), který je uložitelný
prostřednictvím montážního kanálu (48) do úložného
vybrání (54), a zaváděcí otvor (52) montážního kanálu
(48) je uspořádán na straně spojovací části (34) odvrácené
od skla (20). Zabezpečení stíracího listu (14) na raménku
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B 60 S 1/40

B 60 T 13/66

B 62 J 11/00

2001-2383

2001-1024

1997-3346

ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart, DE;

WESTINGHOUSE BRAKE AND SIGNAL
HOLDINGS LIMITED, Chippenham, GB;

M-J PARTNERSHIP, Chester, VA, US;

Stírací zařízení pro skla motorových vozidel

Zařízení pro řízení brzdového systému

Kombinace láhve a držáku

28.09.2000

15.09.1999

23.04.1996

PCT/DE00/03389

PCT/GB99/03063

PCT/US96/05324

WO 01/30622

WO 00/17027

WO 96/33903

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha, 11000;

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha, 11000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1273, Praha 4,
14000;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

28.10.1999

21.09.1998

26.04.1995

1999/29918961

1998/9820526

1995/427822

DE

GB

US

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)Stírací zařízení (10) pro skla (20) motorových vozidel je

Zařízení obsahuje elektronické řídící prostředky (8) pro

Pro kombinaci láhve a držáku se použije zejména láhev

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

De Block Peter, Halen, BE;

Tate Derak, Melksham, GB;

McGee John W. Jr., Richmond, VA, US;

(12) stírače se dosáhne tím, že montážní kanál (48) má při
pohledu v příčném řezu dva dílčí kanály (50, 51), které
spolu navzájem svírají úhel (α) menší než 180°, přičemž
první dílčí kanál (50) má zaváděcí otvor (52) pro kloubový
čep (40) a druhý dílčí kanál (51) vyúsťuje do úložného
vybrání (54). Pojistné rameno (65) raménka (12) stírače
zajišťuje v provozní poloze stíracího zařízení (10) napříč
ke stíracímu listu (14) nasměrovaný kloubový čep (40) v
jeho úložném vybrání (54) a spolupůsobí s přiřazeným
protilehlým ramenem (66) stíracího listu (14).

opatřeno jedním, zejména na motorovém vozidle vedeným
poháněným raménkem (12) stírače, na jehož volném konci
je prostřednictvím připojovacího ústrojí (16) uvolnitelně
připojen podélný stírací list (14), připojitelný stírací lištou
(18) na sklo (20), které má na ramenové straně kloubový
čep  (40), jehož kloubová osa je upravena v podstatě
napříč k podélnému směru stíracího listu (14) v pracovním
směru stíracího zařízení (10), který je znázorněn dvojitou
šipkou (42), a které má na straně stíracího listu )14) ve
středním úseku stíracího listu (14) na jeho od skla (20)
odvrácené straně spojovací část (34) s úložným vybráním
(48) pro kloubový čep (40), která je prostřednictvím
úložného vybrání (48) uložitelná do úložného vybrání (48)
skrz otevíratelný montážní kanál (50) na straně odvrácené
od skla (20). stírací list (14) je opatřen pojistnými
prostředky pro otevírání a uzavírání montážního kanálu
(50), které jsou přemístitelné mezi montážní polohou a
blokovací polohou.

ovládání rozvodu vzduchu a vzduchově-elektrické
konverzní prostředky (12) pro generování elektrické

energie, napojené na elektronické řídící prostředky (8) pro
jejich napájení elektrickou energií při využití tlakového
vzduchu z přívodu vzduchu (1).

(10), sestrojená a uspořádaná pro uložení na nějakém
předmětu ukládacím členem, která obsahuje spodní část
(13) a boční části (14) připojené ke spodní části (13).
Spodní část (13) boční části (14) vymezují vnitřní oblast
(15) a spodní část (13) obsahuje první úsek a druhý úsek,
kde první úsek má s výhodou stěny spojené s bočními
částmi (14) a je vytvořen ve spodní části (13) vydutý
směrem k vnitřní oblasti ((15) a druhý úsek vymezuje
kanálovou část (21) a je vytvořen podél střední podélné
osy (18) láhve (10). Druhý úsek probíhá do vnitřní oblasti
(15), je celý připojen k prvnímu úseku, je v podstatě
rovnoběžný s bočními částmi (14) a je vymezen stěnami,
spojenými se stěnami prvního úseku, takže probíhá celý ve
vnitřní oblasti (15). Stěny druhého úseku jsou v podstatě
rovnoběžné se všemi bočními stěnami (14) a druhý úsek
obsahuje upevňovací oblast (24), sestrojenou a
uspořádanou pro spolupůsobení s ukládacím členem.
V kombinaci se pak použije držák (11), mající spodní část
(25) uzpůsobenou pro připojení k předmětu, spojovací
část (34), připojenou ke spodní části (25), a upevňovací
místo (30), probíhající ze spojovací části (34). Upevňovací
místo (30) je uzpůsobeno k zachycení druhého úseku
lahve (10). Spodní část (25) obsahuje první povrch (28)
pro stlačení proti předmětu a druhý povrch (29), protilehlý
k prvnímu povrchu (28), uspořádaný tak, aby byl ve styku
alespoň s částí bočních částí (14) láhve (10). Upevňovací
místo (30) obsahuje zejména západkový člen, který je
v záběru s upevňovací oblastí (24), která je vytvořena ve
druhém úseku lahve   (10). Systém láhve pak obsahuje
souměrnou láhev (10) a ukládací kus. Láhev (10) má
střední podélnou osu (18) a obsahuje vyduté vodicí ústrojí
jako spodní část (13) láhve (10) ústrojí boční části (14),
spojené se spodní částí (13), a ukládací prostředek pro
spolupůsobení s ukládacím kusem a připojený ke spodní
části (13). Ukládací prostředek je vytvořen a probíhá podél
podélné osy v podstatě rovnoběžně s boční částí (14).
Ukládací kus obsahuje prostředek pro spojení ukládacího
kusu s rámem dvoukolového vozidla a upevňovací ústrojí,
sestrojené a uspořádané pro spolupůsobení s ukládacím
prostředkem, takže láhev (10) může být s vlastním
vedením uložena na ukládacím kusu bez potřeby operátora
vozidla hledět na láhev (10) nebo na ukládací kus. Láhev
(10) může být tedy pevně zachycena s ukládacím kusem,
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B 62 K 21/06, B 62 K 21/00

B 62 M 25/08, B 62 M 25/00, B 62 J 11/00, F 16 H
59/00

B 65 D 1/02

B 65 D 5/24

2001-1604

2001-1603

2000-151

2000-2247

CAMPAGNOLO SRL, Vicenza, IT;

CAMPAGNOLO SRL, Vicenza, IT;

FIALKA Jindřich, Kolín, CZ;

REHRIG PACIFIC COMPANY, Los Angeles, CA,
US;

Nosná sestava řízení jízdního kola

Elektronický ovládací a/nebo napájecí systém
pro jízdní kolo, které se může připevňovat ve
stejném připevňovacím místě jako nosná
jednotka láhvového košíku

Recyklovatelná láhev

07.05.2001

07.05.2001

14.01.2000

Kalenský Petr JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

09.05.2000

09.05.2000

2000TO/000429

2000TO/000430

IT

IT

(32)

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Nosná sestava řízení jízdního kola obsahuje čelní trubku

Kontrolní jednotka je určena pro elektronické ovládání

Recyklovatelná láhev (1) se skládá z tělesa lahve (1),

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Campagnolo Valentino, Vicenza, IT;

Campagnolo Valentino, Vicenza, IT;

Fialka Jindřich, Kolín, CZ;

takže je brzděn pohyb lahve (10) ve směru podélné osy.

(2), jež tvoří část rámu jízdního kola, trubku (5) řízení pro
připojování přední vidlice (6) jízdního kola k řidítkům
jízdního kola, ložiskovou sestavu pro takové udržování
trubky  (5) řízení, aby se tato trubka (5) řízení mohla
otáčet v čelní trubce (2), kdy k této ložiskové sestavě patří
vrchní ložisková jednotka (3) a spodní ložisková jednotka
(4). Spodní ložisková jednotka (4) má první kroužek (16)
s oběžnou drážkou, který je připojen k čelní trubce (2),
druhý kroužek (17) s oběžnou drážkou, který je připojen k
trubce (5) řízení, a dolní nosný kroužek (21), jenž je
umístěn mezi druhým kroužkem (17) s oběžnou drážkou a
trubkou (5) řízení a má spodní povrch, který je celkově
kolmý k ose sestavy, jež spočívá na dorazovém povrchu
(6a) vidlice (6). Rozměry dolního nosného kroužku (21)
jsou zvoleny tak, aby se tento dolní nosný kroužek (21)
mohl montovat s vůlí na trubku  (5) řízení.

řazení převodů a/nebo pro napájecí systém, tedy baterii
(13), jízdního kola, majícího rám (1), nosnou jednotku (4)
láhvového košíku, připevněnou k rámu (1), nejméně jedno
elektronické zařízení, umístěné na jízdním kole, a
elektronický ovládací a/nebo napájecí systém pro toto
elektronické zařízení. Kontrolní jednotka zahrnuje
kontejner (15) a elektronickou řídící jednotku (19) a má
takové tvarové a prostorové uspořádání, jež vyhovuje pro
její připevnění ve stejném připevňovacím místě, ve kterém
se připevňuje nosná jednotka (4) láhvového košíku. Tuto
kontrolní jednotku může obsahovat nosná jednotka (4)
lahvového košíku pro jízdní kola, respektive tedy jízdní
kolo.

třmenu (3e), uzávěru (5) a nasazovací etikety (6), přičemž
láhev  (1), třmen (3e) a uzávěr (5) jsou ze stejného
materiálu, umožňujícího sbalení prázdné láhve (1) a její
zafixování uzávěrovým třmenem (3e) pro skladování a
dopravu.
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B 65 D 5/54

B 65 D 5/72, B 65 D 39/00, B 65 D 43/16

B 65 D 5/74

2000-3926

2000-4481

2000-2902

MCNEIL-PPC, INC., Skillman, NJ, US;

SEAQUIST CLOSURES FOREIGN, INC., Crystal
Lake, IL, US;

SIG COMBIBLOC GMBH & CO. KG, Linnich, DE;

Skládací přepravka

Přepravní a výstavní krabice

Ventil otevíratelný tlakem a uchycený
ohebnými prvky

Znovuuzavíratelný vylévací prvek a kompozitní
obal s plochou horní stěnou jím opatřený

21.12.1998

03.12.1999

04.05.1999

05.02.1999

PCT/US98/27328

PCT/US99/28754

PCT/US99/09713

WO 99/32362

WO 00/50308

WO 99/62774

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha 1, 11000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Zelený Pavel JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

19.12.1997

24.02.1999

03.06.1998

09.02.1998

1997/994061

1999/257144

1998/089573

1998/19805030

US

US

US

DE

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Skládací přepravka (10), přepravitelná ze sestavitelného

Vynález se týká krabice (10) pro ochranu při přepravě,

Systém pro uchycení dávkovacího ventilu (32), jehož

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Overholt Trenton M., Playa Del Rev, CA, US;
Apps William P., Alpharelta, GA, US;
Koefelda Gerald R., Hermosa Beach, CA, US;

Flathmann Ulrich, Lambertville, NJ, US;
Sanchez Christine, Bridgewater, NJ, US;
Desrosiers Marc, Repentigny, CA;
Jette Luc, Laprairie, CA;
Tremblay Jean-Pierre, Charlemagne, CA;

Rohl Robert D., Eagle, WI, US;
Dallas Milton R. Jr., East Troy, WI, US;
Kasting Thomas P., Eagle, WI, US;

Dammers Matthias, Alsdorf, DE;
Schmidt Holger, Baesweiler, DE;
Weiteder Hans, Aachen, DE;

stavu do složeného stavu, je provedena se základním dílem
(14), s párem bočních stěn (34, 36) a s párem koncových
stěn (44, 46). Základní díl (14) má pár protilehlých
vzpřímených základních stěn (24, 26), integrálních s ním a
tvořících rohovou přímkou (31) na každém konci a boční
čelní část (32). V rovině rovnoběžné s přilehlým párem
bočních čelních částí (32), ležících v jedné rovině a v
odstupu směrem dovnitř, je uspořádán pár bočních okrajů
(16, 18), k němuž je otočně připojen pár bočních stěn (34,
36), tvořících prodloužení základního dílu (14) v
rozloženém stavu přepravky (10). Každá boční stěna (34,
36) je na svém bočním okraji (58, 60, 62, 64) opatřena
západkovým dílem (66), který má zakřivenou horní plochu
(68) a zakřivenou dolní plochu (70) a na svém distálním
konci je opatřen zubem (74). Každá koncová stěna (44,
46) je opatřena párem přírubových částí (52, 54),
opatřených otvorem (84) pro kluzné vložení velkého
výstupku (82) ve složeném stavu přepravky (10) a je
pevně přidržována pružným závěsem. Přepravka (10) je ve
složeném stavu schopna stohování.

skladování a vystavování zboží. Krabice (10) sestává z
horních částí (20, 21, 22, 23) a ze spodních částí (24, 25,
26, 27), které jsou spojeny kontinuální linií (30) zeslabení,
přičemž horní části (20, 21, 22, 23) společně vytvářejí
horní úsek krabice (10), který m§že být snadno a čistě
odejmut a zlikvidován, zatímco spodní části (24, 25, 26,
27) společně vytvářejí spodní úsek krabice (10), který
zůstává zachován pro vystavování předmětů, obsažených v
krabici (10).

součástí je obvodová montážní příruba (78), a který slouží
pro dávkování obsahu vnitřku zásobníku (22) se skládá z
těla (30), které je napojeno na zásobník (22). Součástí těla
(30) je sedlo (68), pro spojení s částí montážní příruby
(78). Tělo (30) má pružný závěs (82) a prodloužení (80),
které vychází ze závěsu (82) a má opěrný povrch (84).
Součástí systému je úchyt (34), který se připevňuje k tělu
(30) a má sedlo  (122), které se spojuje s částí montážní
příruby (78). Úchyt (34) má pružný závěs (132) a
spojovací člen (130), který vychází ze závěsu (132) a má
opěrný povrch (136). Závěsy (82, 132) umožňují prohnutí
prodloužení (80) a spojovacího členu (130) při jejich
posunu kolem sebe a vytvářejí opěrné spojení opěrných
povrchů prodloužení (84) a spojovacího členu (136) při
posouvání tělesa )30) a úchytu (34) k upnutí montážní
příruby (78) mezi sedlo (68) a sedlo (122).
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B 65 D 6/26

B 65 D 8/00

B 65 D 17/28

B 65 D 17/50

2000-4864

2000-4050

2000-750

1999-3376

STEINER TECHNOLOGY GMBH, Ebensee, AT;

DART INDUSTRIES INC., Orlando, FL, US;

ŠRÁMEK Milan, Zlín, CZ;

UNION DEUTSCHE LEBENSMITTELWERKE G.
M. B. H., Hamburg, DE;

Dopravní kontejner

Skladovací kontejner s boční stěnou s
úchopovými držadly

Mikrotuba

25.06.1999

31.10.2000

01.03.2000

PCT/EP99/00785

PCT/AT99/00168

WO 99/39984

WO 00/01586

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Švorčík Otakar JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Zelený Pavel JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

30.06.1998

01.11.1999

1998/1134

1999/430905

AT

US

(32)

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Znovuuzavíratelný vylévací prvek (1) sestává ze

Vynález se týká dopravního kontejneru, zejména z

Řešení se týká skladovacího kontejneru (10) s boční

Mikrotuba pro balení pastovitých, gelovitých a tekutých

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Zelko Johannes, Pettenbach, AT;

Lillelund Stig, Gentofte, DK;
Heiberg Jakob, Charlottelund, DK;
Daenen Robert H. C. M., Herne, BE;

Mortier Johan M. J. K., Grimminge, BE;

Šrámek Milan, Zlín, CZ;

Gaile Ralf, Cuxhaven, DE;

základního tělesa (2) a uzavíracího víčka (3), které
současně představuje otevírací prostředek, kde příruba
obklopující plochu otvoru vylévacího prvku (1) je pevně
spojena s kompozitním obalem (P) s plochou horní stěnou,
přičemž uzavírací víčko (3) má boční ložiskové čepy (4),
které jsou uloženy ve vybráních (5) základního tělesa (2).
Pro spojení mezi základním tělesem (2) a uzavíracím
víčkem (3) a otevírání a zavírání obalu (P) s plochou horní
stěnou jsou v základním tělese (2) na straně obalu (P)
uspořádána vybrání  (5), takže uzavírací víčko (3) je na
straně obalu (P) upnutelné ve vybráních (5) obsahujících
ložiskové čepy (4).

plastické hmoty, se dnem (3) a  alespoň dvěma ke dnu (3)
pomocí kloubového uspořádání (11) otočně připojenými
bočními stěnami (6), a v oblasti mezi čelní plochou jedné
boční stěny  (6) a vnitřní plochou (7) další boční stěny (6)
umístěným spojovacím zařízením (12) k rozebiratelnému
spojení bočních stěn (6) a s prostředkem proti
samočinnému uvolnění spojovacího zařízení (12). Jeho
aretační zařízení (16) je tvořeno zavíracím prvkem (18),
přestavitelně uloženým v boční stěně (6), který je připojen
k boční stěně (6) pomocí alespoň jednoho elasticky
deformovatelného úchytného ramene (17), pomocí kterého
je přestavitelný z uzavřené do volné polohy ve spojovacím
zařízení (12).

stěnou (12) s úchopovými držadly, horní stěnou (18) a
spodní stěnou (24). Boční stěna (18) má tvar pro
uchopení. Tloušťka boční stěny (18) je na dvou prostorově
rozmístěných místech snížena za účelem vytvoření oblastí
se zvýšenou pružností. Oblast, která se nachází mezi
těmito oblastmi, si zachovává původní pevnost. Uživatel
uchopí kontejner (10) tak, že umístí dlaň na oblast
s původní pevností a palec a prsty umístí na odpovídající
prostorově rozmístěné oblasti se zvýšenou pružností.
Vyvolání tlaku v úchopu má za následek deformaci boční
stěny (18) v místech prostorově rozmístěných oblasti.

látek (2) v malém množství, jako jednospotřebních dávek
spočívá v tom, že jedna doporučená a odměřená spotřební
dávka je zabalena v malém neprodyšném hygienickém
pouzdru polštářkovitého, kapkovitého, tubusovitého nebo
kloboukovitého profilu (7, 8, 9, 10), hermeticky
uzavřeném nejméně jedním švem na části obvodu obalu.
Obsah mikrotuby je použitelný po protrhnutí okraje (3)
obalu v místě prostřihu (4). Mikrotuby jsou jednotlivými
výrobky nebo sadou pouzder v konečném pásu (5),
oddělené od sebe perforací (6).
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B 65 D 19/44, B 65 D 19/12

B 65 D 21/036

B 65 D 25/08, B 67 D 5/00

2000-4677

2000-555

2000-3438

CONTEYOR MULTIBAG SYSTEMS N. V.,
Merelbeke, BE;

GRT VERPACKUNGEN AUS KUNSTSTOFF
GMBH, Groitzsch, DE;

SEAQUIST CLOSURES FOREIGN, INC., Crystal
Lake, IL, US;

Sterilizovatelná nádoba

Zařízení pro bezpečné uložení a přepravu
kusového zboží

Plastový zásobník a způsob i zařízení k jeho
výrobě a manipulaci

Dávkovací struktura s protržitelnou
membránou pro oddělení dvou látek

22.09.1999

14.06.1999

16.02.2000

19.03.1999

PCT/EP99/04088

PCT/US99/06025

WO 99/65781

WO 99/47428

Chlustina Jiří Ing., Jana Masaryka 43-47, Praha 2,
12000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

02.10.1998

16.06.1998

16.02.1999, 14.12.1999

20.03.1998

1998/98118633

1998/19826429

1999/19906441, 1999/19960270

1998/045387

EP

DE

DE, DE

US

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Řešení se týká sterilizovatelné nádoby (10), která sestává

Vynález se týká zařízení na bezpečné uložení a přepravu

Řešením je plastrový, stohovatelný zásobník (2) se

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Vermeulen Bart, Wielsbeke, BE;

Heyn Klaus, Zell-Barl, DE;

Wood Christopher J., Greenfield, WI, US;

ze spodní části (12) a odtržitelné krycí folie, která
překrývá otvor této sterilizovatelné nádoby (10) a je
opatřena odtrhovacím jazýčkem (14), přičemž na horním
okraji spodní části  (12) je vytvořen nosný prstenec (20),
na kterém je svým vnějším okrajem připečetěna krycí
folie. Při otvírání sterilizovatelné nádoby (10) dochází v
důsledku pružení krycí folie k rozstříknutí části jejího
obsahu, čímž dochází ke znečištění oděvu a podobně
osoby, která tuto sterilizovatelnou nádobu (10) otevírá.
Krycí folie sestává z nejméně dvou paralelně na sobě
uspořádaných vrstev (24, 26), které úplně překrývají otvor
sterilizovatelné nádoby (10), přičemž spodní vrstva (26) o
tloušťce 50 µm až 90 µm je tvořena stažitelným filmem
nebo lakem z plastu a na ní uspořádaná závěrná vrstva
(24) o tloušťce 5 µm až 15 µm je z hliníku nebo plastu.

kusového zboží, zejména předmětů, jejichž rozměry v
alespoň jednom nebo ve dvou vzájemně kolmých směrech
jsou výrazně větší, než zbývající třetí prostorový rozměr.
Předměty jsou uloženy v kapsách (3) v podstatě ve tvaru
písmene U, které jsou vytvořeny z pružného tkaninového
materiálu, a které jsou uspořádány v nosném stojanu nebo
rámu. Kapsy (3) ve tvaru písmene U jsou tvořeny dvěma
oddělenými rovnoběžnými materiálovými stěnami (4),
vyrobenými z pružného materiálu. Alespoň jedna
spojovací stěna (5) z pružného tkaninového materiálu leží
mezi dvěma materiálovými stěnami (4) a je s výhodou
připojena podél své délky k oběma přilehlým
materiálovým stěnám (4).

zajištěním (38, 40) proti přetočení, který je jednoduše a
levně zhotovitelný a montovatelný. K tomu se zásobník (2)
společně s na něm upevnitelným držadlem (4) lije v jediné
vstřikovací formě a při odformování se automaticky
montuje. Zajištění (38, 40) proti přetočení je především
výhodné, má-li na zajišťovacím prvku (40) a/nebo vybrání
(38) v zásobníku (2) zaoblenou oblast (42) nebo zkosenou
oblast (41), takže jsou při stohování zásobníků (2) tyto
snadněji a spolehlivěji uveditelné do proti přetočení
zajištěné polohy. Kromě toho je držadlo (4) zásobníku (2)
alespoň na jedné straně paralelně prodlouženo přes střed
svého otáčení v podélném směru, pro záběr manipulačního
nástroje a a přejetí držadla (4) do polohy kolmé k podélné
ose (50) zásobníku (2).
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B 65 D 27/38

B 65 D 27/38

B 65 D 30/10

B 65 D 33/02, B 65 D 33/24, B 65 D 35/50

1999-899

2000-4758

2000-3574

2000-486

JE LONG INT´L CO., LTD., San Chung City, TW;

OTTO FICKER AG, Kirchheim unter Teck, DE;

ELCO PAPIER AG, Allschwil, CH;

VELTEKO SPOL. S R.O., Vlašim, CZ;

Otevíratelná recyklovatelná obálka

Dopisní obálka

Obálka s postranními záhyby

Hadicový sáček

15.03.1999

18.12.2000

27.09.2000

Zelený Pavel JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Čermák Karel Dr., Národní 32, Praha 1, 11000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

28.12.1999

05.10.1999

1999/19963488

1999/1821

DE

CH

(32)

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Dávkovací struktura (10) pro zásobník (12), který má

Pro snadné otevírání obálky (1) je na jedné ze čtyř

Dopisní obálka (11) je uzavíratelná na své zadní straně

Obálka s postranními záhyby pravoúhlého tvaru,

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

We-Ming Lin, Taiwan, TW;

Nolte Bert, Notzingen, DE;

Weisskopf Rudolf, Muttenz, CH;
Ruhrberg Gerd, Mettmann, DE;

Šmíd František Ing., Vlašim, CZ;

otvor vedoucí do jeho vnitřku. Struktura (10) se skládá
z tělesa, které je upevněno kolem otvoru (14) zásobníku
(12) a membrány (40), která překrývá otvor (14)
zásobníku (12). Nad membránou (40) je umístěn kryt (22),
který těsně obepíná těleso, aby byl umožněn axiální
posuvný pohyb z vnější polohy do vnitřní polohy. Kryt
(22) vytváří dávkovací hrdlo (80) a kraj (92) pro protržení
alespoň části membrány (40), když se kryt (22) pohybuje
z vnější polohy do vnitřní polohy. Přídavná látka (100) se
může nejdříve uchovávat v dávkovací struktuře (10) nad
membránou (40) a může být smíchána s produktem (16) v
zásobníku (12) poté, co je membrána (40) protržena. Na
krytu (22) může být připevněn samouzavíratelný tlakem
otevíratelný štěrbinový ventil (345), který řídí tok hrdlem
(80).

přehybových linií (111 až 114) obálkových chlopní (11 až
14) uspořádána perforační linie (2), k této perforační linii
(2) je přilepena 2 až 3 mm široká pevná samolepicí
odtrhávací páska (3), přičemž na jednom konci perforační
linie (2) je uspořádána skloněná odtrhávací linie (41, 42)
ke snadnému odtržení od tělesa obálky (1) a k tažení
pevné samolepicí pásky (3) podél perforační linie (2)
směrem k opačnému konci obálky (1).

slepením závěrné chlopně (12) se spodní chlopní (13)
a/nebo postranní chlopní (14) podél lepicího pruhu (16),
přičemž závěrná chlopeň (12) vykazuje otvírací jazýček
(15), který je uspořádán v oblasti, v níž je lepený spoj
mezi závěrnou chlopní (12) a spodní chlopní (13) a/nebo
postranní chlopní (14) přerušen, a přičemž obálka (11) je
otvíratelná podél linie (17) zeslabení. Otvírací jazýček
(15) je tvořen výřezem (18) v závěrné chlopni (12), který
probíhá v podstatě napříč k rozložení lepicího pruhu (16),
a zabíhá do linie zeslabení.

zhotovená z nástřihu (1, 101), sestává z přední stěny (2,
102), uzavírací chlopně (2, 103), zadní stěny (4, 104) a
dvou postranních chlopní (5, 105) s postranními záhyby.
Přední stěna (2) a zadní stěna (4) jsou rovinné a definují
rovinu obálky. Oba boční okraje  (7a, 8a) u alespoň jedné
přeložené postranní chlopně (5) jsou na části její délky
vzájemně přesazeny nejméně o 3 mm pro vytvoření
alespoň jedné dvojice navzájem protilehlých uchopovacích
úseků (31, 32), které mohou být pevně sevřeny podavačem
plnicího zařízení, aniž by při mechanickém plnění obálky
došlo ke zvrásnění postranních dvojitých záhybů.
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B 65 D 33/25

B 65 D 33/25, B 65 D 33/34

B 65 D 33/34, B 65 D 75/36, B 65 D 33/25

2000-2175

2000-4486

1999-791

AKZO NOBEL N. V., Arnhem, NL;

KRAFT CANADA INC., Don Mills, CA;

REZEK Martin, Štětí, CZ;

Aseptický obal

Opětovně uzavíratelné krabicové potravinové
balení a způsob vytváření vložky pro toto
balení

Opakovatelně použitelný uzávěr obalu

11.02.2000

08.12.1998

01.12.2000

05.03.1999

PCT/EP98/08128
WO 99/30976

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

Zelený Pavel JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Kratochvíl Václav Ing., Husníkova 2082, Praha 5,
15500;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

12.12.1997

03.12.1999

1997/97203910

1999/454961

EP

US

(32)

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)

(86)
(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Hadicový sáček z tepelně svařitelného materiálu, se dnem

Aseptický obal pro výrobek, určený pro vložení do

Balení obsahuje vnější krabici (12) a vnitřní ohebnou

Opakovatelně použitelný uzávěr obalu (5), zejména sáčku,

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Frederick Mervyn Joseph, Oss, NL;
Rikken Johannes Mathias Gerardus, Oss, NL;
Vogels Arthur Gerardus Johannes Maria, Oss, NL;

St. Pierre Dane Thomas, Cobourg, CA;
Thiemann Daniel Alan, Toronto, CA;

Rezek Martin, Štětí, CZ;

vhodným k postavení sáčku a s dostatečně pevnými
stěnami je vytvořen tak, že hrany (1) sáčku jsou zpevněny
alespoň v jednom rohu (11) záhyby (2) vytvořenými
několikanásobným proložením obalového materiálu
dovnitř a svařením. Záhyby (2) zpevňují hrany (1) sáčku v
rohu (11) při zachování profilu a objemové linie sáčku.

pochvy, je vytvořen z laminátu (D), tvořeného směrem od
vnitřní k zevní straně vrstvou těsnicího materiálu,
bariérovou vrstvou a ochrannou vrstvou proti obalu,
přičemž obal je opatřen prostředky pro opětné otevírání a
uzavírání ve formě proužku (E) polymerního materiálu.

vložku (14). Vnější krabice (12) má polotuhou konstrukci,
přičemž vložka (14) je uložena uvnitř vnější krabice (12) a
uvnitř vložky (14) je uložen potravinový výrobek. Vnější
krabice (12) má horní stěnu s první a druhou protilehlou
chlopní (34, 36). V poloze otevření tvoří chlopně (34, 36)
horní otvor, uspořádaný v podélném směru po části délky
horní stěny, pro přístup k vložce (14), která má horní okraj
pro vytváření opětovně uzavíratelného vysypávacího
otvoru a její horní část tvoří skládatelnou vysypávací
hubici skrz horní otvor v krabici (12) pro vydávání
potravinového výrobku z vložky (14). Chlopně (34, 36)
v otevřené poloze vybíhají vzhůru z horního otvoru
krabice (12) a tvoří vodítko vysypávací hubice pro
záběrový styk s horní částí vložky (14) na jejích
protilehlých podélných stranách. Způsob vytváření vložky
zahrnuje vytváření oblasti trvalého uzavření napříč
prvního úseku horního okraje vložky a vytváření
odlupovatelné oblasti uzávěru napříč druhým úsekem
horního okraje vložky.

sestává z prvního členu opatřeného alespoň jedním
výstupkem (1), usmístěného na jedné části obalu (5) a
druhého členu opatřeného alespoň jednou prohlubní (2),
umístěného na druhé části obalu (5). Alespoň jeden
výstupek )1) je na své straně odvrácené od otvoru (51)
obalu (5) opatřen vybráním (11) a alespoň jedna
prohlubeň (2) je na své straně odvrácené od otvoru (51)
obalu (5) opatřena výčnělkem (21), odpovídajícím svým
tvarem vybrání (11). Alespoň jeden člen je opatřen lemem
(3) překrývajícím další člen. Lem (3) je opatřen po své
délce linií (31) se sníženou pevností oproti zbývajícímu
materiálu pro alespoň částečné odtržení lemu (3) od
zbývající části členu.
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B 65 D 33/36, B 65 D 30/10, B 31 B 1/84

B 65 D 35/08

B 65 D 35/16, B 65 D 35/12, B 65 D 35/10

2000-3000

2000-571

1999-3170

ECOLEAN AB, Helsingborg, SE;

SEAQUIST CLOSURES FOREIGN, INC., Crystal
Lake, IL, US;

CEBAL S. A., Clichy, FR;

Nádoba, způsob a zařízení na výrobu nádoby, a
způsob a zařízení na plnění nádoby

Nádobka a způsob její výroby

Tuba s dvojitou stěnou a nástavec pro ni

17.02.1999

21.08.1998

04.03.1998

PCT/SE99/00206

PCT/US98/17303

PCT/FR98/00427

WO 99/41155

WO 99/08942

WO 98/40283

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Zelený Pavel JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

17.02.1998

21.08.1997

07.03.1997

1998/9800450

1997/915960

1997/9702957

SE

US

FR

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Nádoba (10) na kapalný nebo práškovitý obsah má pružné

Vynález se týká nádobky (1), zejména pro tekuté výrobky,

Tuba (1) s dvojitou stěnou, určená pro uložení a vydávání

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Sjöholm Johan, Lund, SE;
Massberg Ulf, Löddeköpinge, SE;

Brown Paul E., Midland, MI, US;
Brown Stuart R., Midland, MI, US;
Hess John M. III., Midland, MI, US;
Socier Thimotky R., Essexville, MI, US;

Schneider Bernard, Sainte Menehould, FR;
Bodet Hervé, Verdun, FR;

ohebné stěny (12, 14), které jsou vzájemně spojeny pro
vytvoření uzavřené komory (40), jejíž objem je závislý na
poloze stěn (12, 14). Dvě protilehlé boční stěny (12) jsou
spojeny podél společné spojovací části (20), přičemž je
nádoba (10) opatřena průchodovými prostředky (16), které
mají jednotné složení materiálu podél své celé délky, a
které jsou uspořádány mezi dvěma bočními stěnami (12).
Průchodové prostředky (16) vedou z komory (40) na
vnější stranu nádoby (10) a jsou zataveny, pokud je
nádoba (10) v prázdném stavu před plněním. Vynález se
rovněž týká způsobu na výrobu nádoby (10), spočívajícího
ve vytvoření průchodových prostředků (16) z vnitřku vně
nádoby (10) a spojení stěn (12, 14). Zařízení k provádění
způsobu má za tím účelem montážní stanici průchodových
prostředků (16) a spojovací ústrojí stěn (12, 14). Způsob
plnění nádoby (10) zahrnuje otevření průchodových
prostředků (16) z vnější strany a plnění prostřednictvím
plnicí trysky (325) a ukončení plnicí operace uzavřením
prostředků (16). Zařízení k provádění způsobu obsahuje
prostředky k otevření průchodových prostředků (16) a
plnicí trysku.

obsahující zásobník (2) pro uchovávání a vydávání
kapalných výrobků ve svém vnitřním prostoru, opatřený
vydávacím otvorem (4). Nádobka (1) je opatřena
samouzavíracím uzávěrem (5) obsahujícím okrajovou
přírubu (6) a hlavu (7) s otvorem (8) jí procházejícím pro
umožnění průtoku kapaliny v závislosti na nastaveném
vydávacím tlaku. U vydávacího otvoru (8) je umístěna
příruba (6) uzávěru (5) zhotovená z termoplastického
materiálu, který je tepelně přivařen k zásobníku (2) pro
bezpečné uložení a utěsnění kapaliny. Vynález se rovněž
týká způsobu výroby takovéto nádobky.

agresivních látek, obsahuje vnitřní tubu (10) s pláštěm
(13), přechodovou částí (12) a vnitřním hrdlem (11),
vymezujícím vnitřní otvor (14), a vnější kovovou tubu
(20), mající plášť  (25), přechodovou část (24) a vnější
hrdlo (21), přičemž obě tuby (10, 20) jsou vzájemně spolu
spojeny v úrovni jejich hrdel (11, 21) nástavcem (30),
obsahujícím dno (34) a alespoň vnější plášť (35) svírající
obě hrdla (11, 21). Nástavec  (30) je opatřen vnitřním
pláštěm (31), jehož vnější stěna má profil ve tvaru
komolého kužele, takže když je nástavec  (30) silově
natlačen, vyvolává vnitřní plášť (31) obvodové
roztahování středních částí hrdel (11, 21) a rozšiřování
konců hrdel (11, 21).
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B 65 D 41/17, B 65 D 47/08

B 65 D 41/18

B 65 D 41/32, B 65 D 51/28, B 65 D 51/02, B 65 D
85/72

B 65 D 41/34

2000-1598

2000-2501

2000-988

2000-1790

ALPLA WERKE ALWIN LEHNER GMBH CO. KG,
Hard, AT;

DIAMOND George B., Glen Gardner, NJ, US;

VAUPOTIC Vladimir, Dandenong, AU;

OWENS-ILLINOIS CLOSURE INC., Toledo, OH,
US;

Uzavírací čepička pro nádobu ve tvaru láhve

Plechovka se snadno uvolnitelným uzávěrem

Víčko nádobky

Uzávěr indikující otevření a způsob jeho
výroby

26.10.1998

07.01.1999

18.09.1998

15.05.2000

PCT/EP98/06781

PCT/US99/00308

PCT/AU98/00776WO 99/21772

WO 99/35045

WO 99/15423

Chlustina Jiří Ing., Jana Masaryka 43-47, Praha 2,
12000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

28.10.1997, 03.02.1998, 06.04.1998, 03.06.1998

07.01.1998

19.09.1997

17.05.1999

1997/19747426, 1998/19804052, 1998/19815307,
1998/19824714

1998/070660

1997/9315

1999/312096

DE, DE, DE, DE

US

AU

US

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Řešení se týká uzavírací čepičky (1) pro nádobu (3) ve

Horní část plechovky (11) má takový tvar, aby do ní mohl

Víčko (2) nádobky )1) obsahuje krycí část (5),

Uzávěr (24, 24a, 24b) má integrálně tvarovanou

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Suffa Udo, Gefell, DE;

Diamond George B., Glen Gardner, NJ, US;
Helmrich Ralph, Asbury, NJ, US;

Vaupotic Vladimir, Dandenong, AU;

Niese Richard B., Richmond, MA, US;

tvaru láhve, na které je vytvořen zaskakovací výstupek (4),
přičemž na uzavírací čepičce (1) je vytvořeno zaskakovací
rameno (5) se zespodu zaskakovacím výstupkem (12) pro
spolupráci se zaskakovacím výstupkem (4). Zespodu
zaskakovací výstupek (12) je vytvořen na po obvodu
probíhajícím prstenci (R), na kterém je ve směru jeho
obvodu vytvořena elasticky se zpět nastavující délková
rezerva (L), která je dostatečná pro přeběhnutí prstence
(R) přes zaskakovací výstupek (4).

být vsazen snadno uvolnitelný uzávěr (10), který se otevře
odtažením uzávěru (10) směrem od plechovky (11) a
uzavře vtlačením a zaklesnutím uzávěru (10) do plechovky

(11). Součástí uzávěru (10) je poutko (12) k usnadnění
otevření a oblast zachycení. Plechovka (11) je vybavena
zaoblenou obrubou (16) s prohlubní (17), kterou je
vymezen výstupek k zaklesnutí (17) a výstupek k
zachycení (19) příslušné části uzávěru (10).

uzpůsobenou k tomu, aby ležela na nádobce (1), dále
náčiní (3), uzpůsobené pro použití spolu s obsahem (27)
nádobky (1) a kloubový spoj (4, 6), připojující krycí část
(5) k náčiní (3), přičemž náčiní (3) je uzpůsobeno pro
otáčení kolem kloubového spoje (4, 6) do skladovací
polohy, ve které toto náčiní  (3) leží proti krycí části (5).
Tato krycí část (5) může být rovněž opatřena ústrojím
proti poškození nebo otevření, ústrojím pro zjištění tohoto
poškození nebo otevření nebo ústrojím pro zamezení
poškození nebo otevření, a to pro účely zjištění
neoprávněného přístupu do nádobky (1), víčka (2), krycí
části (5) nebo obsahu (27) nádobky (1).
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B 65 D 43/02

B 65 D 43/08, B 65 D 21/02

B 65 D 43/20

2000-3322

2000-2064

2000-1425

DART INDUSTRIES INC., Orlando, FL, US;

WERNER & MERTZ GMBH, Mainz, DE;

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, OH, US;

Kontejner se zakřiveným uzávěrem mezi
základnou a víkem

Krabička, zejména pro krém na boty

Mechanika uzávěru tělesa schránky

12.09.2000

03.12.1998

19.10.1998

PCT/EP98/07877

PCT/IB98/01631

WO 99/30978

WO 99/23003

Hakr Eduard Ing., Přístavní 24, Praha 7, 17000;

Zelený Pavel JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

13.09.1999

12.12.1997

31.10.1997, 27.03.1998

1999/394599

1997/29722020

1997/97119044, 1998/98870059

US

DE

EP, EP(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)Řešení se týká zakřiveného uzávěru kontejneru (10), jenž

Vynálezem je nádobka, zejména pro krém na boty,

Mechanika uzávěru, který je součástí schránky nebo který

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)
7 (51)

7 (51)

7 (51)

Lee Alex Kinming, Hong Kong, CN;
Cautereels Victor J. J., Ranst, BE;

Koeck Rainer, Mainz-Kostheim, DE;
Hay-Hüter Brigitta, Wiesbaden, DE;

Hill Simon David Julian, Wiesbaden, DE;
Menif Rached, Neu-Anspach, DE;
Bauer Rainer Richard, Wiesbaden, DE;

konstrukci z plastu a obsahuje základnovou stěnu (30),
napojenou na obvodový plášť (34) s vnitřními
zajišťovacími prvky (36) uzávěru (24) k nádobce (22). S
okrajem obvodového pláště  (34) je spojen skupinou
lámavých prvků (40) indikační pásek (38, 38a) otevření
uzávěru (24, 24a, 24b), z jehož okraje, odvráceného od
obvodového pláště (34, 34a), vystupuje axiálně a radiálně
zarážková příruba (42, 42a, 42b), spojená ohebně s
indikačním páskem (38, 38a) integrální kloubovou
závěsnou částí. Skupina odtokových otvorů (50, 50a),
rozmístěných v odstupech od sebe v obvodovém směru,
probíhá axiálně indikačním páskem (38, 38a) v sousedství
kloubové části zarážkové příruby (42, 42a) a tvoří
odváděcí otvory pro odvod kapaliny po osazení uzávěru
(24, 24a, 24b) na mokrou koncovou část nádobky.
Způsob výroby spočívá v postupném vytváření dnové a
obvodové části uzávěru (24, 24a, 24b) s jejich tvarovými
prvky, přičemž zarážková příruba (42, 42a, 42b) se poté
spojí kloubovou částí s indikačním páskem (38, 38a) a
vytvoří se odtokové otvory (50, 50a).

obsahuje základnu (12) a víko (14). Základna (12)
obsahuje okraj (22), jenž obsahuje první uzávěrovou
součást. Víko (14) obsahuje okraj (26), jenž obsahuje
druhou uzávěrovou součást. Když je víko (14) spojeno
s kontejnerem (10), jsou první a druhá uzávěrová součást
ve vzájemném kontaktu a vytváří tak ( například
vodotěsný ) uzávěr. Uzávěr je vytvořen podél poloh bodů,
které definují nelineární rovinu nebo zakřivený povrch.
První a druhá uzávěrová součást jsou orientovány tak, že
ubíhají kolmo k zakřivené ploše v jakémkoliv bodě podél
uzávěru.

sestávající ze spodního dílu (1), v němž je uložen obsah a
víčka (2), přičemž alespoň na jednom místě vnějšího
obvodu jinak kulaté nádobky je vytvořena boční plocha
(4), která zároveň vytváří podstavnou plochu při
stohování nádobek na sebe.

lze na schránku usadit, přednostně na schránku obsahující
suché a/nebo vlhké tkaniny. Součástmi schránky jsou
pevná část víka (12) a pohyblivá část víka (13), kde pevná
část víka (12) je vybavena prostředkem pro posouvání
pohyblivé části víka (13) podél roviny souběžné s pevnou
částí víka  (12) k umožnění přístupu k obsahu schránky.
Pohyblivá část víka (13) je spojena s pevnou částí víka
(12) přinejmenším jedním pružným článkem (21). Další
součástí pohyblivé a pevné části víka (13) a (12) je
uvolnitelný mechanizmus zámku (25) k zachycení
pohyblivé části víka (13) v uzavřené poloze nebo k
uvolnění pohyblivé části víka (13) držené napětím
pružného článku (21), výhodně celková výška tělesa
schránky a mechaniky uzávěru nepřesahuje 5 cm, zejména
2,5 cm.
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B 65 D 47/06, B 65 D 47/26

B 65 D 47/08, B 65 D 43/06

B 65 D 47/08

B 65 D 51/24

2000-3209

2000-1863

2000-3881

2000-3341

PEPSICO, INC., Purchase, NY, US;

UNILEVER N.V., Rotterdam, NL;

CREANOVA AG, Baar, CH;

HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF
AKTIEN, Düsseldorf, DE;

Hybridní nádoba na nápoje

Obal

Koordinovaný víceosý kloub a uzávěr s tímto
kloubem

Nádoba na vodný bělící prostředek na bázi
chlornanu

08.03.1999

11.11.1998

27.01.1999

PCT/US99/05115

PCT/EP98/07325

PCT/IB99/00277

WO 99/46178

WO 99/25622

WO 99/57029Andera Jiří Ing., Nad Štolou 12, Praha 7, 17000;

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

09.03.1998

19.11.1997, 19.11.1997

30.04.1998

1998/038689

1997/19751321, 1997/29720431

1998/981

US

DE, DE

CH

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Nádoba (10) na nápoje zahrnuje stohovatelný kelímek (12)

Obal (2) s tělem (1), bazí (4) a horní částí (3), v němž

Koordinovaný výceosý kloub zajišťuje zaklapnutí částí

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Soskiewicz Andrzej, Menlo Park, CA, US;
Tal Elisha, San Francisco, CA, US;
Sun Rickson, Palo Alto, CA, US;
Gilmore Patrick, Memphis, TN, US;
Farha Said, Chappaqua, NY, US;
Bravmann Eileen, South Salem, NY, US;
Stancel Roby, Los Altos Hills, CA, US;
Stropkay Scott, Carlisle, MA, US;
Unger Axel, Boston, MA, US;
Natsume Gary Shigeru, San Jose, CA, US;
Meyer Robert C., Wilton, CT, US;
Colombo Adriana, New Fairfield, CT, US;

Ketting Willem-Hendrik, Rotterdam, NL;
Richardson Sean Anthony, Rome, IT;

Lagler Louis, Zürich, CH;
Rentsch Rudolf A., Meilen, CH;

Mendoza Cruz Mercedes, Barcelona, ES;
Josa Pons Jaume, Terrassa, ES;
Bardolet Franzi Jorge, Barcelona, ES;

a stohovatelné víko (14), které jsou opatřeny
spolupracujícími závity, umožňujícími volitelné
připevnění víka (14) na kelímek (12) v kapalinotěsném
uspořádání. víko  (14) je dále opatřeno otvorem pro výdej
nápoje a uzávěrem (16), který tento výdejní otvor volitelně
uzavírá a otevírá tak, že zabraňuje úniku nápoje
obsaženého v nádobě (10) z tohoto otvoru a zároveň
umožňuje vylévání nápoje nebo jeho pití z tohoto otvoru.

alespoň horní část (3) je vyrobena z plastu a je opatřena
opakovatelně uzavíratelným výstupním otvorem (23) a má
spodní obvodovou hranu (26) pro spojení horní části (3) s
tělem (1), výstupní otvor (23) je zakryt víčkem (24),
spojeným s horní částí (3) pásovým závěsem (25),
umístěným v blízkosti nejvyššího bodu horní části (3),
přičemž horní část (3) má konvexní tvar a víčko (24) má
konkávní tvar, takže víčko (24) po jeho otevření je možno
uložit na horní část (3) obalu (2).

uzávěru mezi stabilní otevřenou a uzavřenou polohou,
přičemž při přechodu kloubu mezi oběma polohami přes
mrtvou středovou polohu jsou pružné síly, vyvozované
torzně tuhými spojovacími prvky )33.1, 33.2) kloubu na
části uzávěru přiléhající ke kloubu, jako je těleso (31) a
víčko (32), přenášeny prostřednictvím spojovacích nebo
přenášecích oblastí (45.1, 45.2), přiléhajících k ohybovým
oblastem (40.1 až 40.3) pro akumulaci energie pružné
deformace. Když kloub přechází přes mrtvou středovou
polohu, je tato energie dále přiváděna a navracena do
tuhých spojovacích prvků (33.1, 33.2) pro zaklapnutí částí
uzávěru, přiléhajících ke kloubu. Uzávěr může být odlit
jako jediný kus z plastového materiálu, přičemž může být
odlit v otevřené poloze.
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B 65 D 63/16

B 65 D 65/28, B 65 D 30/14, B 65 D 77/38

B 65 D 71/00

B 65 D 71/00

2000-1218

2000-2528

2000-2973

2000-4344

AB BIWEX, Götene, SE;

TECKSOM INTERNATIONAL LIMITED, Nassau,
BS;

THE MEAD CORPORATION, Dayton, OH, US;

THE MEAD CORPORATION, Northeast, Dayton,
OH, US;

Zajišťovací spona

Sáček

Celoobalový nosič výrobků

Űprava zámku panelů kartónového přířezu

04.03.1999

05.10.1998

24.12.1998

16.03.1999

01.06.1999

PCT/EP99/01409

PCT/SE98/01789

PCT/NZ98/00195

PCT/US99/05761

PCT/US99/12176

WO 99/47430

WO 99/18005

WO 99/35048

WO 00/37331

WO 99/61341

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

13.03.1998

06.10.1997

05.01.1998, 07.09.1998

16.03.1998

29.05.1998

1998/19810886

1997/9703637

1998/9800118, 1998/9819497

1998/9805467

1998/086729

DE

SE

GB, GB

GB

US

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

Nádoba na vodný bělící prostředek na bázi chlornanu,

Zajišťovací spona se skládá z prodlouženého pásku (2),

Vícevrstevný obalový materiál (10) obsahuje první vnitřní

Řešením je nosič výrobků, obalující určitý počet výrobků

Součástí úpravy zámku panelů kartónového přířezu je

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Ahlgren Ove, Trollhättan, SE;

Tang Luen Sing, Hong Kong, CN;

Blin Patrick, Chateauroux, FR;
Saulas Alain, Chateauroux, FR;
Auclair Jean-Michel, Chateauroux, FR;

Oliff James R., Douglasville, GA, US;

která se skládá z dutého tělesa z plastické hmoty s
vylévacím otvorem a uzávěru, který se skládá alespoň
částečně z plastické hmoty, která obsahuje jednu nebo více
zapouzdřených vonných látek.

který má na jednom konci prodlouženou vkládací část (3)
s menší šířkou, než je šířka pásku (2) a na druhém konci
zajišťovací tělo (1) s průchozím otvorem (6) pro pásek (2).
Tento otvor (6) má stejnou šířku, ale větší výšku než pásek
(2). Má jednu štěrbinu (7) v příčné stěně otvoru (6), pro
vložení vkládací části (3) do otvoru (6), čímž vzniká
stahovací smyčka. Dále se skládá ze vzájemně
propojovatelných prvků k oddělitelnému zajištění pásku
(2) vzhledem k tělu (1), umístěných na pásku (2) a v těle
(1) a jsoucích ve formě jazýčku  (8), který vychází ze
spodní strany otvoru (6) a je protažený diagonálně od
spodní strany otvoru (6) směrem k druhému konci otvoru
(6) a dále směrem ke štěrbině (7).

vrstvu (C) a druhou vnější vrstvu (A). Vnitřní vrstva (C) je
opatřena alespoň jednou linií zeslabení (34) probíhající
vrstvou (C), zatímco druhá vnější vrstva (A) je podél linie
zeslabení (34) neporušená. V obalovém materiálu (10) je
linie zeslabení (34) vytvořena dvěma díly (C1, C2) vrstvy
(C), jejichž okraje k sobě přiléhají, přičemž tyto k sobě
přiléhající okraje vytvářejí alespoň jednu linii  (34)
zeslabení. Sáčky (20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 130, 140
a 150) je vytvořen z obalového materiálu (10).

(A) majících hrdlo, kdy tento nosič výrobků (A) obsahuje
vzájemně spojené vrchní, spodní a opačné boční panely
(24, 14, 32, 18, 26). Vrchní panel (24) má prostředky (12)
pro přijímání a udržování výrobků (A), obsahující chlopeň
(56, 58) pro udržování výrobků (A), jež je vytvořena z
vrchního panelu (24), přičemž tato chlopeň (56, 58) pro
udržování výrobků (A) je upravena pro přehýbání do
vnitřku vrchního panelu (24), čímž vymezuje otvory (54)
pro vstup hrdlové části výrobků (A). Chlopeň (56, 58) pro
udržování výrobků  (A) se opírá do každé hrdlové části za
účelem uchopení a udržování výrobků (A).

první panel (1), ze kterého vystupuje poutko (40) zámku, a
druhý panel s hlavní částí (6) a čelní částí (7), které jsou
spojeny množstvím kolineárních ohybových čar (8), a s
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B 65 D 75/36, B 65 D 75/58

B 65 D 75/42

B 65 D 75/58

2000-1120

2000-2422

2000-1729

LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME AG,
Andernach, DE;

LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME AG
, Andernach, DE;

4P VERPACKUNGEN RONSBERG GMBH,
Ronsberg, DE;

Proti dětem zabezpečené balení velkoplošných
a na tlak citlivých produktů jako
transdermálních terapeutických systémů (TTS)

Způsob výroby jednotky primárního balení pro
tenkovrstvé nebo oplatkovité tvary pro podávání

Způsob výroby obalu

18.09.1998

05.01.1999

11.05.2000

PCT/EP98/05954

PCT/EP99/00020

WO 99/21777

WO 99/35051

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

Jirotková Ivana Ing., Nad Štolou 12, Praha 7, 17000;

Andera Jiří Ing., Nad Štolou 12, Praha 7, 17000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

01.10.1997

10.01.1998

28.05.1999

1997/19743485

1998/19800682

1999/19924428

DE

DE

DE

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Balení (10) poměrně velkoplošných a na tlak citlivých

Při výrobě jednotky primárního balení pro tenkovrstvý

Způsob výroby obalu (1) s usměrněným otevíráním,

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Becher Frank, Koblenz, DE;

Cremer Karsten, Bonn, DE;
Ludwig Karin, Datzeroth, DE;
Anhäuser Dieter, Melsbach, DE;
Schumann Klaus, Neuwied, DE;
Steinborn Peter, Neuwied, DE;
Bungarten Uwe, Neuwied, DE;

Ganz Peter, Untrasried, DE;
Baier Daniel, Kempten, DE;
Braunmiller Jürgen, Attenhausen, DE;

dvojicí výřezů  (50, 52). Výřezy (50, 52) jsou vedeny z
přinejmenším prvních bodů, umístěných na opačných
stranách čar (8) ohybu do čelní části (7) a do druhých
bodů na hlavní části (6). prostorem mezi výřezy (50, 52)
zámku je vymezen opěrný panel. Po vsunutí poutka (40)
zámku do výřezů (50, 52) je poutko (40) drženo mezi
opěrným panelem a druhým panelem. Ohybová čára (62)
opěrného panelu je vedena napříč opěrným panelem z
výřezu (50, 52) k jeho okraji (58) souběžně s ohybovou
čarou (8), a to v předsunuté poloze k ohybové čáře (8) ve
směru k čelní části (7) pro vyklonění čelní části (7) k
přinejmenším částečnému otevření výřezu (50, 52) zámku
k vsunutí poutka (40).

terapeutických produktů (1), jako transdermálních
terapeutických systémů (TTS), je vytvořeno jako
bublinovité odlupovací balení (10) s tvarově stálou,
průhlednou nebo průsvitnou nosnou folií (2) a
sloupnutelnou, flexibilní a vůči roztržení co nejvíce
odolnou krycí folií (3), za vytvoření nejméně jednoho
prostoru (4) pro uložení produktu (1), zatavitelného
svařovacím mediem na lepivých plochách kolem okraje
(5). vykazuje pomůcku (6) ve formě zeslabení (9) folie (2)
podél spojovací linie (x-x)balení (10), například
vroubkováním, perforací nebo zkřehnutím, ohýbáním
rozlomitelnou a tím uvolňující odlomenou hranu (20) pro
uchopení krycí folie (3) a stáhnutí přes krycí folii (2), a
tuhost navzájem spolu svařených folií (2, 3) ve vztahu k
zeslabení (9) je dimensována na sílu prstů k ohnutí
odlamovací pomůcky (6) pro dospělé přiměřenou.

nebo oplatkovitý tvar pro podávání k orální aplikaci, s
jedním odřezkem horního pásu (1) obalového materiálu a s
jedním odřezkem spodního pásu (2) obalového materiálu,
se více dávkových jednotek (5) tenkovrstvého nebo
oplatkovitého tvaru pro podávání, zapečetěných v odstupu
vůči sobě jednotlivě v plochých dávkových dílech (8) a
mezi dávkovými díly (8) se uspořádají perforace, přičemž
tenkovrstvý nebo oplatkovitý tvar pro podávání se připraví
pomocí pásovitého vrstveného materiálu s nosnou fólií, na
vrstveném materiálu se vyseknou dávkové jednotky, a
následně se vyseknutý vrstvený materiál (13) posune
dopředu a natočí tak, aby se dávková jednotka (5) od
nosné fólie (14) uvolnila a přivedla mezi pásy (1, 2)
obalového materiálu, a následně se tyto pásy (1, 2)
obalového materiálu v úsecích proti sobě zapečetí tak, aby
se vytvořily dávkové díly (8) s dávkovými jednotkami (5).

zhotoveného z pružného a roztažitelného materiálu, jako
např. z umělohmotné fólie, papíru, hliníkové fólie apod.,
přičemž pružný materiál je snadno trhatelný ve všech
směrech a opatří se přesně ohraničeným otevíracím
prostředkem ve tvaru proužku (7), podle jehož vnější
hrany (8) se vede trh materiálem.
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B 65 D 75/58, B 65 D 75/52

B 65 D 75/58, B 65 D 83/14

B 65 D 77/20

B 65 D 77/30, B 65 D 81/36, B 65 D 17/28

2000-1883

2000-3110

2000-4454

1998-4185

SOPLARIL S. A., Puteaux, FR;

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GMBH, Ingelheim, DE;

SCHRÖPFER Rainer, Aichstetten, DE;

TOMA TRADE, SPOL. S R. O., Praha, CZ;

Opětně uzavíratelné balení kontejneru, který
jako součást obsahuje odtržitelnou vrstvu, a
způsob jeho výroby

Kontejner pro lékařskou tekutinu a jeho
použití

Způsob výroby uzavírací platiny

Obal a použití tohoto obalu

19.05.2000

26.02.1999

02.06.1999

16.12.1998

PCT/EP99/01262

PCT/DE99/01626

WO 99/43571

WO 99/64316

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

21.05.1999

27.02.1998

10.06.1998

1999/9906503

1998/19808295

1998/19825777

FR

DE

DE

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Opětné uzavíratelné balení zahrnující kontejner (A), který

Pro lékařskou tekutinu se navrhuje kontejner, který je jak

Způsob výroby uzavírací platiny (1) z materiálové fólie k

Obal (1, 10, 20) k balení potravin či potravy, zhotovený

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Engelaere Jean-Claude, Koudekerke-Branche, FR;

Kladders Heinrich, Muelheim, DE;
Zierenberg Bernd, Bingen am Rhein, DE;
Hochrainer Dieter, Bingen am Rhein, DE;
Freund Bernhard, Gau-Algesheim, DE;
Eicher Joachim, Dortmund, DE;
Geser Johannes, Dortmund, DE;
Essing Martin, Bocholt, DE;
Reinecke Holger, Dortmund, DE;

Schröpfer Rainer, Aichstetten, DE;

Tereba Tomáš, Praha, CZ;

obsahuje nosnou vrstvu (1), komplexotvornou vrstvu (2),
samolepicí adhezní vrstvu (3) a odtrhovací svařitelnou
vrstvu (4), ve které je struktura (C), obsahující vrstvy (2,
3, 4), uložená na nosné vrstvě (1) a čelně proti kontejneru
(A) uspořádaný krycí prvek nebo víko (B), obsahující
svařitelnou vrstvu (5) a nosnou vrstvu (6). Při výrobě
balení se odtrhovací svařitelná vrstva (4) a svařitelná
vrstva (5) navzájem svaří za vytvoření společného
svarového švu (D).

plynotěsný tak i kapalinotěsný, může být skladován
mnoho měsíců a sestává z deformovatelné fólie
hadicového vaku (11), na kterou je upevněna tvarově
stabilní příruba (12) s otvorem (15), kterým je příruba (12)
nasaditelná na vypouštěcí nástavec (67). Kontejner může
být použit jako primární obal pro lékařskou tekutinu
odebíratelnou z fóliového vaku i v mnoha částečných
dílech během dlouhé časové periody.

uzavírání nádob spočívá v nanesení na nejméně jednu
povrchovou stranu uzavírací platiny (1), vyvýšenin (5) z
materiálu vytvrditelného UV zářením.

vcelku z vrstev papíru či lepenky, má v horní stěně (5, 13,
21) otevírací linii (6, 14, 22), nepropustnou pro balený
vnitřní obsah, vytvořenou z perforací, vrypů, náseků, či
zeslabených švů a vymezující otevíranou plochou (7, 16,
23), která zaujímá minimálně 20 % plochy horní stěny (5,
13, 21). Otevíraná plocha (7, 16, 23) může mít zúžení (8).
Otevírací linie (6, 14, 22) je s výhodou situována alespoň
ve své části v bezprostřední blízkosti obvodu horní stěny
(5, 13, 21) a může být vlnovitá. Otevírací linie (6, 14, 22)
a/nebo otevíraná plocha (7, 16, 23) může být opatřena
otevíracím prostředkem (9, 15). Obal (1, 10, 20) je po
otevření vhodný k použití jako napájecí nádoba pro
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B 65 D 81/32

B 65 D 83/04

B 65 D 83/16, B 65 D 83/14

2000-3888

2000-1471

2000-1225

SCHMALBACH-LUBECA AG, Ratingen, DE;

SENSIDOS AB, Uppsala, SE;

ROCEP LUSOL HOLDINGS LIMITED, Deanpark,
GB;

Dvouoddílový obal a způsob přimíchání
příchuti k nápoji pomoci tohoto obalu

Způsob a zařízení na dávkování léčebných
přípravků

Dispenzační přístroj

16.04.1999

06.10.1998

07.10.1998

PCT/EP99/02592

PCT/SE98/01800

PCT/GB98/03003

WO 99/54229

WO 99/23014

WO 99/18010

Smrčková Marie Ing., Velflíkova 8, Praha 6, 16000;

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

22.04.1998

04.11.1997

07.10.1997, 16.01.1998, 27.06.1998

1998/98107357

1997/9704024

1997/9721120, 1998/9800825, 1998/9813865

EP

SE

GB, GB, GB

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Dvouoddílový obal (10) pro uložení příchuti pro její

Způsobem podle vynálezu se lék přivádí ve formě určitého

Dispenzační přístroj k rozdělování produktu z kontejneru

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Reichinger Richard, Liverpool, GB;

Nyström Christer, Uppsala, SE;
Aquilonius Sten-Magnus, Sigtuna, SE;

Frutin Bernard Derek, By Uplawmoor, GB;

drobná hospodářská nebo domácí zvířata.

smíchání s hlavní nápojovou kapalinou v nápojovém
obalu bezprostředně po otevření nápojového obalu, jehož
jeden oddíl (7) obsahuje malý otvor (8) pro pouze pomalé
vyrovnání tlaku mezi jeho vnitřkem a vnějškem
dvouoddílového obalu (10), a jehož dva oddíly (6, 7) jsou
odděleny vnitřní stěnou, která nedovoluje výměnu plynu
ani kapaliny mezi oběma oddíly (6, 7). První oddíl (6) je
určen pro úplné naplnění příchuti, např. kapalinou nebo
granulátem, zatímco druhý oddíl (7) obsahuje z větší části
plyn nebo pouze plyn.

počtu malých jednotek či částečných dávek, obsahujících
stanovené stejně velké množství aktivní léčebné látky, a
určitý počet těchto jednotek, odpovídající předem

stanovené celkové dávce aktivní léčebné látky, se odebírá
a vydává spotřebiteli. Zařízení k provádění způsobu
sestává ze zařízení  (4, 11, 12) pro počítání a podávání
počtu jednotek či částečných dávek odpovídajících
předem stanovené velikosti dávky aktivní léčebné látky, a
dále ze zařízení (6) pro přepravu těchto jednotek do
vydávacího zařízení (9), pro vydávání celkové dávky.

pod tlakem vypuzující látky, a to pomocí složeného pístu
(138). Přístroj zahrnuje ventil (104) ovládaný akčním
prvkem (108) a pákou (166). Akční prvek (108)
spolupracuje s ventilem (104) a pákou (166) pomocí
šroubení (110) pro změnu průtoku produktu výstupním
otvorem. Ventilem (104) je dutá válcovitá trubka na
jednom konci otevřená a uzavřená na druhém konci, a to
buďto stále, nebo pomocí klapky (112) pro zavedení
produktu. Okolo obvodu trubky a v těsné blízkosti jejího
druhého konce se nachází řada průchodů (116), které
produktu umožňují proudit ventilem (104). Složený píst
(138) zahrnuje první píst (140a) spojený s druhým pístem
(140b) pomocí, vzájemně spojených centrálních dříků
(142a, b) pro uzavírání vazkého materiálu, který je
v dotyku s vnitřní stěnou kontejneru pro zajištění těsnění.
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B 65 D 85/10

B 65 D 85/10

B 65 D 85/72

2000-1544

2000-3680

2000-4480

ŠRÁMEK Milan, Zlín, CZ;

BRITISH AMERICAN TOBACCO
(INVESTMENTS) LIMITED, London, GB;

KRAFT FOODS, INC., Northfield, IL, US;

Obal pro tabákové výrobky a způsob balení

Balení kuřáckých výrobků

Balíčková souprava na balení jídla

27.04.2000

07.04.1999

01.12.2000

PCT/GB99/01058
WO 99/52791

Halaxová Zdeňka RNDr., Ostružnická 5, Olomouc,
77200;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Zelený Pavel JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

09.04.1998

03.12.1999

1998/9807771

1999/454111

GB

US

(32)

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)

(86)
(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Obal pro tabákové výrobky (1), zejména cigarety a

Balení kuřáckých výrobků, zejména cigaret a podobných

Balíčková souprava na balení jídla obsahuje vnější krabici

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Šrámek Milan, Zlín, CZ;

Agnes Hjarald Edgar, Amstelveen, NL;

Hachenski Shelley, Chicago, IL, US;

doutníky, je tvořený hermeticky uzavřeným pouzdrem
tvořícím kapsu pro alespoň jeden výrobek (1), a
spočívající v tom, že vnitřní prostředí (3) v obalu je
zředěné a/nebo obsahuje příměs inertního plynu. Způsob
balení tabákových výrobků do hermeticky uzavřeného
pouzdra tvořícího kapsu pro alespoň jeden výrobek je
podstatný tím, že uzavření pouzdra je provedeno ve
vakuovaném prostředí a/nebo v ochranné atmosféře
s příměsí inertního plynu.

výrobků, tvořené obalem s odklopným víčkem (3).

Cigarety  (22) uvnitř obalu jsou uspořádány tak, že jejich
osy (24) jsou rovnoběžné s osou (10) otáčení víčka (3) a
jsou přítomny při otevřeném víčku (3) v obálce, tvořené
vložkou (13) obalu, jejíž boční stěna (16) zabraňuje
vypadnutí cigaret (22) na stranu, přičemž však přístupový
otvor umožňuje vytahování cigaret (22) pohybem podél
jejich osy (24).

s pohyblivým krytem (30) pro vystavování obsahu, který
má odlomitelný plošný díl, tvořící část přední stěny (38) a
na svém vnitřním povrchu potiskovatelnou informační
plochu. V krabici je jeden nebo více jednoúčelových sáčků
(62), obsahujících jednu nebo více pokrmových složek. v
jednom provedení má přední stěna krabice v sobě
vytvořenou tlačku (64), uloženou pod chlopní (32) nebo
přední částí krytu       (30) a zatlačitelnou směrem dovnitř,
takže uživatel může po jejím zatlačení vsunout prst pod
dolní konec chlopně (32) a táhnout dolní konec směrem
ven a poté postupně vyjmout chlopeň (32) z přední stěny
(38) pro přístup k sáčkům (62). V přednostním provedení
obsahuje horní stěna první a druhou horní chlopeň
připojené jedna ke druhé vcelku s přední a  zadní stěnou
)38, 28, ale nepřipojené k bočním stěnám.
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B 65 D 85/72

B 65 D 88/02, B 65 F 1/16

B 65 D 88/34

B 65 D 90/50

2000-4485

2000-778

2000-400

2000-3893

KRAFT FOODS, INC., Northfield, IL, US;

OTTO ENTSORGUNGSSYSTEME GMBH, Kreuztal,
DE;

VÍTKOVICE, A.S., Ostrava-Vítkovice, CZ;

UTEK UMWELTSCHUTZTECHNOLOGIEN
GMBH, Oranienbaum, DE;

Prostředek pro otvírání balíčkové soupravy na
balení jídla a balíčková souprava

Velkoobjemová nádoba na odpadky

Jednopalubová plovoucí střecha velkoobjemové
uskladňovací nádrže, zejména ropných
produktů

Nádrž s plochým dnem s protiúnikovou
výstelkou a způsob vybavování této nádrže
protiúnikovou výstelkou

01.12.2000

02.03.2000

03.02.2000

14.04.1999

Zelený Pavel JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

03.12.1999

06.03.1999

22.04.1998

1999/454116

1999/19909985

US

DE

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Balíčková souprava na balení jídla obsahuje vnější krabici

Velkoobjemová nádoba (1) na odpadky je opatřená

Jednopalubová plovoucí střecha sestává z úzkého

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Hachenski Shelly, Chicago, IL, US;
Tellock Jeffrey J., Neenah, WI, US;

Sturm Jens, Netphen, DE;

Kozák Vladimír Ing., Ostrava, CZ;
Broda František, Vratimov, CZ;
Křupka Vlastimil Prof. Ing. DrSc., Brno, CZ;
Šafář Ivo Ing. Ph.D., Brno, CZ;

Piehler Andreas, Dessau, DE;

s pohyblivým krytem (30) pro umožnění vystavování
obsahu při otevření, který má odlomitelný plošný díl
tvořící část přední stěny (38), a má na svém vnitřním
povrchu potiskovatelnou informační plochu. V krabici je
jeden nebo více jednoúčelových sáčků (62), obsahujících
jednu nebo více pokrmových složek. V jednom provedení
má přední stěna (38) v sobě vytvořenou tlačku (64),
uloženou bezprostředně pod chlopní (32) nebo přední částí
krytu (30) a zatlačitelnou směrem dovnitř, takže uživatel
může po jejím zatlačení vsunout prst pod dolní konec
chlopně (32) a táhnout dolní konec směrem ven a poté
postupně vyjmout chlopeň (32) z přední stěny (38) pro
zajišťování přístupu k sáčkům (62). V přednostním
provedení obsahuje horní stěna první a druhou chlopeň,
připojené jedna ke druhé a v celku s přední a zadní stěnou
(38, 28), ale volné vzhledem k bočním stěnám.

pojezdovými koly s vrchním otvorem (4), uzavíratelným
do oblouku zahnutým víkem (2), které je prostřednictvím
ramen kloubově uchyceno na obou kratších stranách
velkoobjemové nádoby (1) a je výklopné k její zadní stěně
(3). Vynález zdokonaluje velkoobjemovou nádobu (1) na
odpadky tak, aby bylo bezpečně zabráněno případnému
sevření části těla, zejména hlavy a krku dítěte, při pokusu
o vniknutí do plnicího otvoru (4) nádoby (1). Na vrchním
okraji (5) přední stěny (6) nádoby (1) je kloubově
uchycena lišta (7), která prochází po celé délce přední
stěny (6), přičemž v poloze, kdy je nádoba (1) plněna
odpadky, se lišta (7) nachází v oblasti plnicího otvoru (4),
zatímco v poloze vyprazdňování, tj. ve sklopené poloze, je

lišta (7) vyklopena z plnicího otvoru (4) směrem ven.

obvodového prstence (1), jenž je vytvořen ze vzájemně
oddělených komor, a z palubového kruhového plechu (2).
K palubovému kruhovému plechu (2) jsou shora přivařena
svými otevřenými konci radiálně uspořádána polotuhá
výztužná žebra (3), skříňového průřezu, ve tvaru písmene
"U", rozdělující palubový kruhový plech (2) na samostatné
výseče (4). Každá výseč (4) je opatřena nouzovým
přepadem (5) a uzávěrem (6) dešťové vody. Sběrač (7)
dešťové vody je umístěn ve středové části. Polotuhá
výztužná žebra (3) umožňují spád střechy ke sběrači (7)
dešťové vody a přitom přenášejí zatížení z přilehlých
výsečí (4) do obvodového prstence (1).
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B 65 D 90/62, F 16 K 51/00

B 65 F 3/08, B 65 F 3/04

B 65 F 3/08, B 65 F 3/04

1999-3462

2000-1637

2000-3744

FELDBINDER & BECKMANN FAHRZEUGBAU
GMBH & CO KG, Winsen, DE;

ZÖLLER-KIPPER GMBH, Mainz, DE;

ZÖLLER-HOLDING GMBH, Mainz, DE;

Výpustný ventil pro nádrže na dopravu
tekutých nebezpečných látek

Zařízení na vyprazdňování nádob na odpadky

Zvedací a překlápěcí zařízení

26.01.1999

10.11.1998

06.05.1999

PCT/EP99/02517

PCT/EP99/00447

PCT/EP98/07180

WO 99/54236

WO 99/38786

WO 99/28216

Chlustina Jiří Ing., Jana Masaryka 43-47, Praha 2,
12000;

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Kania František Ing., Mendlovo nám. 1a, Brno, 60300;(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

29.01.1998

03.12.1997

11.05.1998

1998/29807285

1998/29801375

1997/19753587

DE

DE

DE

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Nádrž s plochým dnem (1) s protiúnikovou výstelkou,

Aby se vytvořil výpustný ventil (100) pro nádrže na

Zařízení na vyprazdňování nádob na odpadky do sběrné

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Beckmann Jan-Dirk, Winsen, DE;
Feldbinder Otto, Neuenkirchen, DE;

Dellé Klaus, Bischofsheim, DE;
Schaubruch Manfred, Mainz-Kastel, DE;

Dorrington Gerald, Woodstock, ZA;

sestávající z nejméně jedné vložky (3), na které je uložena
folie  (4), probíhající až do spodní oblasti vnitřní strany
(2´) boční stěny nádrže a připevněná c malé vzdálenosti
ode dna (1) po obvodu vnitřní strany (2´) svěracím
zařízením (5), přičemž vložka (3) pokrývá dno (1) a
probíhá ke svěracímu zařízení (5) sestávajícímu z ve
shodné výši a vzájemných vzdálenostech směrem do
nádrže vystupujících čepů (6, 6´) se stahovacími lištami
(9, 9´) nebo z příruby připevněné po obvodu boční stěny
(2) a se stahovacími lištami (9, 9´), přičemž mezi
stahovacími lištami (9, 9´) a folií (4), jakož i mezi folií (4)
a vnitřní stranou (2´) nebo přírubou (19) jsou uspořádány
těsnicí pásy (7, 8) a stahovací lišty (9, 9´) jsou na čepech
(6, 6´) nebo na přírubě (19) aretovány s tlakovým
předpětím. Způsob zahrnuje připevnění držáku pro
stahovací lištu (9, 9´), položení vložky (3) na dno (1)
nádrže, poté připevnění těsnicího pásu (7) a dále plastové
folie (4), v zákrytu s horní hranou těsnicího pásu (7), k
tomuto pásu (7), poté na plastovou folii (4) se v zákrytu s
pásem (7) poté nalepí druhý těsnicí pás (8), na držák se
nasadí nejméně jedna stahovací lišta (9, 9´) a pod
jednotným předpětím se k němu přitáhne a namontuje se
zařízení pro sledování úniku média.

přepravu tekutých nebezpečných látek, který je s nádrží
spojený prostřednictvím tělesa (10) ventilu, kterým
prochází průchozí otvor (11), který je uzavíratelný talířem
(15) ventilu, který v uzavřené poloze přiléhá těsně k
okraji průchozího otvoru (11), a který zajišťuje pasivní
bezpečnost při nehodách a také při delších intervalech
údržby a současně zjednodušuje a ulehčuje údržbu,
výpustní ventil (100) obsahuje zapouzdřenou šroubovou
pružinou (21) pro zpětné přestavení a držení talíře (15)
ventilu v uzavřené poloze, přičemž se šroubová pružina
(21) nachází ve vnitřním prostoru kuželovitého talíře (15)
ventilu a opírá se o spodní díl (19) talíře  (15) ventilu a na
konci vodicí tyče (13) pro vertikální vedení talíře (15)
ventilu, která prochází vrtáním do vnitřního prostoru talíře
(15) ventilu, která je pevně uložená na tělese (10) ventilu

a je uspořádána ve středu průchozího otvoru  (11).

nádrže (3), ke které je přiřazeno zvedací zařízení (5) se
zvedacími saněmi (6) a alespoň jedno na zvedacím
zařízení (5) uspořádané vykyvovací zařízení (20), opatřené
uchycovacím zařízením (10) pro uchycení nádoby na
odpadky. Na výkyvném ramenu (40a, b) je uspořádáno
čtyřkloubové vedení (30a, b) s horní vodicí pákou (31a, b)
a s dolní vodicí pákou (32a, b), které nese zvedací rám
(11) s uchycovacím zařízením (10). Horní vodicí páka
(31a, b) je prodloužena přes svůj připojovací kloubový
bod (34a, b) směrem ke sběrné nádobě a tvoří tak ovládací
páku (33a, b), mezi jejímiž volnými konci a zvedacími
saněmi (6) je napojena soustava (21) válce a pístu s
připojovacím bodem (25) na čtyřkloubovém vedení (30a,
b).
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B 65 F 9/00

B 65 H 37/00

B 65 H 51/10, B 65 H 51/08

2000-4877

2000-1578

2001-1458

METSO PANELBOARD OY, Nastola, FI;

HENKEL KGAA, Düsseldorf, DE;

VOLKMANN GMBH, Krefeld, DE;

Zařízení pro manipulaci se svazky desek a
nosný rošt takového zařízení

Zařízení pro přenos materiálu

Podávací ústrojí nitě se dvěma podávacími
válečky

23.06.1999

29.10.1998

24.04.2001

PCT/EP99/03118

PCT/FI99/00554

PCT/EP98/07000

WO 99/58431

WO 00/01609

WO 99/23022

Kania František Ing., Mendlovo nám. 1a, Brno, 60300;

Vobořil Bohuslav Ing., Nad Štolou 12, Praha 7, 17000;

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

07.07.1998

31.10.1997, 01.05.1998

29.04.2000

1998/3946

1998/981566

1997/1007414, 1998/1009050

2000/10021159

ZA

FI

NL, NL

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Zvedací a překlápěcí zařízení (5) pro vyprazdňování

Vynález se týká zařízení pro manipulaci s páskovanými

Zařízení (1) pro přenos vrstvy materiálu na povrch (9),

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Männikkö Ari, Nastola, FI;

Kelders Johannus Hubertus Jozef Maria, Drunen, NL;
Van Swieten Roy Edwin, Heusden, NL;

Brenk Siegfried, Krefeld, DE;

kontejnerů (50)  do násypného otvoru sběrného
kontejneru, zvláště pro vyprazdňování kontejnerů na
odpadky do sběrného kontejneru vozidla pro odvoz
odpadků, je v oblasti násypného otvoru opatřeno otočným
hnacím ústrojím, na němž je upevněno alespoň jedno
výkyvné rameno (38) se záchytným zařízením (16) pro
kontejnery (50). Pro vytvoření kompaktního zařízení (5), u
něhož se pohybuje záchytné zařízení (46) při zachycení
kontejneru (50) zdola nahoru bez významných
horizontálních složek, je otočné hnací ústrojí (32)
upevněno na saních (60) vedených v alespoň jedné svislé
kolejnici (16), přičemž jsou uspořádány prostředky, které
otočný pohyb otočného hnacího ústrojí (32) při současném
výkyvném pohybu výkyvného ramene (38) převádějí na
zvedací pohyb saní (60) probíhající až do stanovené výšky
zdvihu, a saně (60) jsou zablokovatelné ve stanovené
výšce zdvihu kolejnicí (16).

svazky desek, které obsahuje stohovací nosič (5) způsobilý
přepravovat páskované jednotky (2), umístěné na nosném
roštu (4), do skladovacích stohů a z nich. K protilehlým
stranám stohovacího nosiče (5) jsou umístěny zdvihací
jednotky (23, 24) individuálně pohyblivé a uspořádané pro
vzájemnou součinnost při zdvihání a spouštění
páskovaných jednotek (2), spočívajících na nosném roštu
(4).Vynález se také týká nosného roštu pro použití v
takovém zařízení, jehož alespoň dva protilehlé okraje jsou
opatřeny spojovacími díly (52, 55) při zavěšení nosných
dílů (31) zdvihacích jednotek (23, 24) k roštu (4).

například korekčního materiálu, naneseného na páskovém
nosiči  (7), vytvořené s pouzdrem (2), zahrnujícím otočnou
podávací cívku (3) pro nosič (7) s přenášeným materiálem,
otočnou odebírací cívku (4) pro nosič (7) po přenosu
materiálu, přenosový prvek (6) vyčnívající z pouzdra (2)
skrz první otvor  (5), podíl kterého je veden nosič (7) s
materiálem, a prostředek (8) pro zakrytí přenosového
prvku (6), přičemž krycí prostředek (8) je posunutelný
mezi první polohou s volným přenosovým prvkem (6) a
druhou polohou se zakrytým přenosovým prvkem (6),
přičemž s krycím prostředkem (8) je spojen operační
prvek (21), který vyčnívá z druhého otvoru (20)
uspořádaného ve stěně pouzdra (2).
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B 65 H 54/06, B 65 H 54/28

B 67 D 1/04

B 67 D 1/10

2001-1399

2000-3335

2001-944

W. SCHLAFHORST AG & CO., Mönchengladbach,
DE;

HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B. V.,
Amsterdam, NL;

SAINT-GOBAIN CALMAR, S. A., Barcelona, ES;

Způsob výroby křížem vinuté cívky a křížem
vinutá cívka

Zařízení pro dávkování tlakové kapaliny

Čerpací dávkovač

19.04.2001

16.03.1999

14.03.2001

PCT/NL99/00144
WO 99/47451

Všetečka Miloš Dr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Švorčík Otakar JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

20.04.2000, 06.07.2000

16.03.1998

15.04.2000

2000/10019734, 2000/10033015

1998/1008601

2000/200000626

DE

DE, DE

NL

ES

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)
(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Podávací ústrojí nitě se dvěma podávacími válečky (1, 2),

Při způsobu výroby se křížem vinutá cívka (2) otáčí kolem

Zařízení (1) pro dávkování tlakové kapaliny má kontejner

Čerpací dávkovač (10) obsahuje píst (18) na jednom

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Lassmann Manfred, Nettetal, DE;

Vlooswijk Johannes Jacobus Thomas, Linschoten,
NL;

Gonzáles Fernádez Xavier, Barcelona, ES;
Parés Monaner Pedro, Barcelona, ES;
Ribera Turró Victor, Barcelona, ES;

z nichž jeden je odpruženě přikladatelný k druhému,
přičemž jeden z obou válečků (1, 2) je uložen jako
plovoucí tak, že vykonává natáčecí nebo výkyvné pohyby
vzhledem k druhému válečku (1, 2). Váleček (2), uložený
jako plovoucí, je vytvořený jako rotačně souměrné duté
těleso, které je uloženo svou vnitřní stěnou na oblém
opěrném tělese (12), upevněném na stacionárně uloženém
osovém hřídeli (11), takže poloha válečku (2), uloženého
jako plovoucí, je měnitelná pouze v jedné rovině,
určované osami obou válečků (1, 2).

své podélné osy a niť (6) se při přívodu ke křížem vinuté
cívce (2) pohybuje vratným pohybem a navíjí se se
stanoveným pokládacím odstupem. Úhel (α) křížového
návinu a poměr (WD) návinu se řídí v závislosti na
průměru (D) křížem vinuté cívky (2). Pokládací odstup se
s rostoucím průměrem (D) křížem vinuté cívky (2)
zvětšuje. Křížem vinutá cívka má náviny nitě (6) navinuty
tak, že pokládací odstup se s rostoucím průměrem (D)
křížem vinuté cívky (2) zvětšuje.

(2) s prvním a druhým oddělením (4, 16). První oddělení
(4) je určeno pro uložení dávkované kapaliny a druhé
oddělení (16) je upraveno pro uchování propelentu,
přičemž během provozu je mezi prvním a druhým
oddělením (4, 16) otvor (19). Pro řízení tlaku použitého
propelentu protékajícího z druhého do prvního oddělení
(4, 16) je uspořádáno zařízení (8) pro ovládání tlaku. Ve
druhém oddělení (16) je náplň (20) pro absorpci a/nebo
adsorpci alespoň části propelentu.

konci dutého dříku (11), vratně se pohybující mezi
tlačným a vratným zdvihem ve válci (16) čerpadla a tím
vymezující proměnlivý objem komory (21) čerpadla pro
dávkování kapalné látky výstupním kanálem (13) na
druhém konci dříku (11), dále obsahuje ventilem řízený
vstupní průchod (41) vedoucí do komory (21), přitom píst
(18) je nasazen na jeden konec dříku (11) s možností
vzájemného smýkavého pohybu ruční obsluhy, a dřík (11)
tvoří výstupní kanál (13) vedoucí z komory (21), přičemž
je vybaven prostředky působícími mezi dříkem (11) a
pístem (18) pro omezení vzájemného smýkavého pohybu
mezi polohou otevřeného a uzavřeného výstupu, a na
konci dříku (11) je situován prvek (27) ventilu těsně
přiléhající k pístu (18) v poloze uzavřeného výstupu,
přitom mezi koncem dříku (11) a pístem (18) jsou
situovány první přiléhající povrchy pro vyvolání první
třecí síly, a mezi pístem (18) a válcem (16) čerpadla jsou
situovány druhé přiléhající povrchy pro vyvolávání druhé
třecí síly, přičemž první třecí síla převyšuje druhou třecí
sílu na začátku vratného zdvihu a vyvolává tak posun
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B 67 D 3/04

C 01 F 7/54, B 23 K 35/36

C 02 F 3/12

C 02 F 3/30

2000-4934

2001-1223

1999-4227

1999-3705

GRITTMANN Günter, Eppingen-Mühlbach, DE;

RIEDEL-DE HAEN GMBH, Seelze, DE;

TOPOL Jan Ing., Církvice u Kutné Hory, CZ;

ENVI-PUR, S. R. O., Tábor, CZ;

Zapuštěný vypouštěcí kohout

Způsob výroby komplexních fluoroaluminátů

Způsob odčerpávání vyčištěných odpadních vod
z aktivační čistírny odpadních vod a zařízení k
provádění způsobu

Způsob biologického čištění odpadních vod a
zařízení k provádění tohoto způsobu

19.07.1999

01.10.1999

26.11.1999

19.10.1999

PCT/EP99/05125

PCT/EP99/07292

WO 00/07927

WO 00/20335

Smrčková Marie ing., Velflíkova 8, Praha 6, 16000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

Pitrman Přemysl Ing., Brichtova 813, Praha 5, 15200;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

06.08.1998

05.10.1998

1998/19835569

1998/19845758

DE

DE

(32)

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Zapuštěný vypouštěcí kohout pro nádoby (3) s nápoji má

Způsob spočívá v tom, že suspenze s obsahem

Při plnění reaktoru (4) se v dekantační nádrži (1) udržuje

Způsob je založen na tom, že v průběhu čisticího procesu

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Grittmann Günter, Eppingen-Mühlbach, DE;

Remmers Graalf, Garbsen, DE;

Lieker Horst, Hannover, DE;

Topol Jan Ing., Církvice u Kutné Hory, CZ;

Drda Milan, Mladá Vožice, CZ;

pístu (18) s dříkem (11) pro zvětšení komory (21) čerpadla
v poloze otevřeného výstupu pro vtažení látky z
výstupního kanálu (13) a hubičky (12) do komory (21)
čerpadla a k zabránění odkapávání látky z hubičky (12).

vnější pouzdro (4), se zadržovacím mechanismem k
připevnění do otvoru nádoby (3), kdy uvnitř vnějšího
pouzdra (4) je provedeno posuvné vnitřní pouzdro (8),
které má na vnějšku nádoby (3) úchytku (9) a na vnitřním
konci pouzdra (4) má zátku (10), která v úplně zasunuté
poloze vnitřního pouzdra  (8) je utěsněna na vnější
pouzdro (4) dosedajícím ochranným pláštěm (11). Po
vysunutí vnitřního pouzdra (8) uvolní plášť (11) vnitřní
kanálek (12), přičemž vnitřní pouzdro (8) má dále
nárazník (14) a otvor (29). Pouzdra (4, 8) jsou vzájemně
spojena zarážkou (19) a zakřivenou drážkou (20), která při
otočení úchytky (9) vysouvá vnitřní pouzdro (8) ven a
vnitřní pouzdro (8) má dole vypouštěcí otvor s
uzavíratelnou vložkou (28), vypouštěcí otvor je blízko
nárazníku  (14) a vložka (28) je oddělitelná od zarážky
(19).

fluoaluminátu a látky ovlivňující strukturu se podrobí
rozprašovacímu sušení. Látkou ovlivňující strukturu je
polyalkylenglykol. Fluoraluminát získaný tímto způsobem
a jeho použití.

minimální hladina (12), která je nižší nežli provozní
hladina  (11) v reaktoru (4), čímž se vtoková část
pohyblivého odtokového ramene (5) udržuje nad úrovní
provozní hladiny (11) v reaktoru (4). Po naplnění reaktoru
(4) na maximální hladinu (10) a po ukončení čistícího
procesu a usazení aktivovaného kalu u dna reaktoru (4) se
prostřednictvím plnícího zařízení (13) přečerpávají
vyčištěné odpadní vody z reaktoru (4) do dekantační
nádrže (1) až do vyrovnání hladin v reaktoru (4) a
dekantační nádrži (1). Tím se dosáhne poklesu vtokové
části pohyblivého odtokového ramene (5) pod hladinu (12)
vyčištěných odpadních vod a zahájí se odčerpání nebo
vypouštění vyčištěné vody z dekantační nádrže (1) do
odtoku. Zařízení pro dekantaci vyčištěné vody z aktivační
nádrže s přerušovaným provozem je tvořeno pohyblivým
odtokovým ramenem (5), umístěným v reaktoru (4) a
opatřeným plovákem (7), přičemž na jednom konci je
pohyblivé odtokové rameno (5) opatřeno vtokovým
otvorem (6) a druhým koncem ústí do dekantační nádrže
(1), v jejíž stěně je pohyblivě upevněno, a v reaktoru (4)
je umístěno plnicí zařízení (13) pro přečerpávání
vyčištěných odpadních vod z reaktoru (4) do dekantační
nádrže (1).

je separovaná voda v určených intervalech odčerpávána z
procesu separace a sedimentace je narušena jejím
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C 02 F 11/14

C 02 F 11/14

C 03 B 23/0252000-2531

2000-4814

2001-1704CIBA SPECIALTY CHEMICALS WATER
TREATMENTS LIMITED, Bradford, GB;

S. A. LHOIST RECHERCHE ET
DEVELOPPEMENT, Ottignies-Louvain-La-Neuve,
BE;

ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED, Tokyo, JP;

Způsob odvodňování kalů z papírenského
průmyslu

Způsob zpracování kalu

Ohýbací zařízení pro skleněnou tabuli a
způsob jejího ohýbání

07.01.1999

23.06.1999

22.09.2000
PCT/GB99/00051

PCT/BE99/00081

PCT/JP00/06518

WO 99/35098

WO 00/02823

WO 01/23310

Kühnel Egon, Oblá 56, Brno, 63400;

Kubát Jan Ing., Přístavní 24, Praha 7, 17000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

09.01.1998

09.07.1998

27.09.1999

1998/9800497

1998/9800524

1999/272805

GB

BE

JP

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Kaly, které alespoň částečně pocházejí z papírny,

Způsob zpracování kalu zahrnuje plnění kalu pro

Zařízení sestává z tunelové ohřívací pece (1), rozdělené na

(21)

(21)

(21)(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Kumpera Victor, Crofton, CA;
Tremont Stephen Robert, Chesapeake, VA, US;

Remy Marc Joseph Henri, Mont-Saint-Guibert, BE;
Poisson Régis Patrick Marie Hervé, Neuilly-Sur-
Seine, FR;
Judenne Eric, Paris, FR;

Yamakawa Hiroshi, Kanagawa, JP;
Tanaka Junji, Kanagawa, JP;
Yajima Toshimi, Aichi, JP;
Tsuchiya Masahiro, Aichi, JP;
Konishi Masaaki, Kanagawa, JP;

intenzívním mícháním, načež sedimentace pokračuje.
Zařízení je pro tento účel vybavené zdrojem (17) pro
intenzívní míchání, uspořádaném v dosazovací nádrži (6)
a čerpadlem (25) pro snížení hladiny (19) v nádrži (1) před
narušením sedimentace.

celulosky nebo odbarvování a které obsahují alespoň
sekundární nebo primární kal, obsahující odpad z
odbarvování, odpad z recyklace papíru nebo odpad z
mechanického rozvlákňování, se fokulují smícháním s
fenolickým materiálem a polyalkylenoxidem a pak se
odvodňují.

zpracování do mísícího zařízení (1), přidání alespoň
jednoho alkalického činidla do zpracovávaného kalu,
důkladné promíchání kalu s alespoň jedním alkalickým
činidlem, a odvedení zpracovaného kalu z mísícího
zařízení (1), a dále krok změření alespoň jedné míry
koheze kalu pro zpracování před jeho plněním nebo v
průběhu jeho plnění do mísícího zařízení a krok dávkování

přidaného množství alespoň jednoho alkalického činidla
za účelem dosažení předem stanovené míry koheze nebo
obsahu sušiny zpracovávaného kalu, a to v závislosti na
alespoň jedné změřené hodnotě koheze kalu pro
zpracování.

předehřívací zónu (Z1), ohýbací zónu (Z2) opatřenou
bočními, podlahovými a stropními ohřívači (3, 8), a
chladící zónu (Z3), kterými prochází dopravník (10) s na
něm uspořádanými ohýbacími formami (9) nesoucími
skleněné tabule (4, 5, 6), přičemž ohýbací zóna (Z2),
rozdělená stejně jako zóny (Z1, Z3) na úseky, má v
každém svém úseku, v prostoru mezi stropními ohřívači
(8) a úrovní v níž jsou ohýbacími formami (9) neseny
skleněné tabule (4, 5, 6), uspořádáno zařízení (2) sálavého
ohřevu, sestávající z nosného rámu (7), opatřeného na
straně přivrácené k ohýbací formě (9) tepelnými články
(1A až 9A, a, b, c, d) pro lokální sálavý ohřev v daném
úseku ohýbací zóny (Z2) se nacházející skleněné tabule (4,
5, 6) a zajištění předem stanoveného rozdělení teplot v
jejích jednotlivých částech.
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C 03 C 17/00

C 03 C 17/34

C 03 C 17/36

C 04 B 7/00

2001-554

2001-1442

2001-1943

2000-2876

PPG INDUSTRIES OHIO, INC., Cleveland, OH, US;

PPG INDUSTRIES OHIO, INC., Cleveland, OH, US;

PPG INDUSTRIES OHIO, INC., Cleveland, OH, US;

F. L. SMIDTH & CO. A/S, Valby, DK;

Povlakové směsi, způsoby a zařízení pro
vytváření povlaků zvolené barvy na substrátu a
výrobky takto zhotovené

Předmět a přední sklo s vícevrstvým povlakem

Způsob vytváření předmětu s povlakem,
předmět s povlakem, vytvořený způsobem, a
povlékací zařízení

Vypalovací zařízení pro výrobu cementu a
způsob výroby cementu v tomto zařízení

11.08.1999

08.11.1999

14.12.1999

26.01.1999

PCT/US99/18415

PCT/US99/26406

PCT/US99/29634

PCT/EP99/00487

WO 00/09457

WO 00/27771

WO 00/37384

WO 99/40040

Švorčík Otakar JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Švorčík Otakar JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Švorčík Otakar JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

13.08.1998, 17.03.1999, 17.03.1999

09.11.1998, 05.11.1999

18.12.1998

04.02.1998

1998/096415, 1999/270701, 1999/270702

1998/107677, 1999/434823

1998/215560

1998/0153

US, US, US

US, US

US

DK

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Předložené řešení se týká způsobu vytváření povlaku na

Předmět s vícevrstvým povlakem obsahuje a)

Na substrát se nejprve nanáší vrstva kovu a přes tuto

Vypalovací zařízení obsahuje vypalovací pec (1), chladič

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Kutilek Luke A., Oakmont, PA, US;
Scriven Roger L., Gibsonia, PA, US;
Athey Patricia Ruzakowski, Pittsburgh, PA, US;
Greenberg Charles B., Murrysville, PA, US;
Slobodnik John B., New Kensington, PA, US;

Neuman George A., Suwanee, GA, US;

Arbab Mehran, Allison Park, PA, US;
Finley James J., Pittsburgh, PA, US;

Hundebol Soren, Valby, DK;

substrátu, který spočívá v nanášení měď obsahující složky
a mangan obsahující složky na povrch substrátu za
vytvoření povlaku se zvoleným molárním poměrem mědi
ku manganu, jehož účelem je docílení vytvoření
požadované barvy tohoto povlaku. Podle tohoto způsobu
je chromatický posun barvy vícesložkového povlaku při
následném tepelném zpracování minimalizován nebo zcela
eliminován. Zařízení (10) pro vytváření odstupňovaného
povlaku na substrátu zahrnuje stanici (14) pro nanášení
povlaku uspořádanou nad a podél dopravních prostředků
(16). Stanice (14) pro nanášení povlaku zahrnuje první
dávkovač (20) povlakového materiálu, uložený otočně na
prvním nosném rámovém stojanu (34), a alespoň jeden
odsávací kryt (40). První dávkovač (20) povlakového
materiálu je polohově orientovaný tak, že osa procházející
skrze výstupní konec prvního dávkovače (20)
povlakového materiálu protíná substrát v předem
stanoveném úhlu.

transparentní substrát čirého skla, tónovaného skla, skla
pro ovládání propustnosti slunečního záření nebo
barevného skla, b) první převážně anorganickou
povlakovou vrstvu obsahující kov, která je transparentní
pro viditelné záření a má vysoký nebo nízký index lomu,
c) druhou převážně anorganickou povlakovou vrstvu
obsahující kov, která je transparentní pro viditelné záření a
má index lomu nízký, je-li index lomu prvního povlaku
vysoký a naopak, d) třetí převážně anorganickou
povlakovou vrstvu obsahující kov, která je transparentní
pro viditelné záření a má index lomu obdobný indexu
lomu první povlakové vrstvy. Další povlakové vrstvy
mohou být uloženy nad nebo pod tyto tři povlakové vrstvy
nebo mohou s nimi být proloženy pro získání různých
vlastností v odrazu a/nebo absorpci.

vrstvu se nanáší keramická vrstva naprašováním
keramické katody. S výhodou se volí vrstva kovu ze
skupiny sestávající ze stříbra, zlata, hliníku a mědi a
keramická vrstva ze skupiny sestávající z oxidu cínu
dotovaného indiem, ciničitanu zinku, oxidu cínu
dotovaného antimonem, ciničitanem kadmia, oxidu cínu
dotovaného fluorem, oxidu india dotovaného cínem a
oxidu zinku dotovaného indiem.

(4), kalcinátor (2) a následujícím oddělovacím cyklónem
(9), a pálicí komoru (3), zásobenou terciárním vzduchem
z chladiče. Zcela nebo částečně kalcinovaný materiál je
přiváděn od dna pálicí komory do kalcinátoru, do něhož
jsou také přiváděny plynné spaliny. Je navrhováno
vypalovací zařízení pro výrobu cementu a způsob výroby
cementu. Vypalovací zařízení má relativně jednoduchou
konstrukci a může výhodně spalovat v kalcinačním pásmu
palivo s nízkou reaktivitou, jako je petrolejový koks,
antracit a jiné druhy uhlí s nízkým obsahem plynu. Tohoto
cíle je dosaženo umístěním tangenciálního vstupu pálicí
komory tak, že výška h1-h2 horní části vnitřního objemu
pálicí komory (3) mezi koncem hořáku a horním okrajem
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C 04 B 7/04, C 04 B 7/06, C 04 B 7/32

C 04 B 7/32, C 04 B 7/06

C 04 B 7/32

C 04 B 11/02, C 04 B 11/024

2000-1562

2000-1561

2000-4830

1990-2423

DIAMO, S. P. STRÁŽ POD RALSKEM, Stráž pod
Ralskem, CZ;

DIAMO, S. P. STRÁŽ POD RALSKEM, Stráž pod
Ralskem, CZ;

INTERNATIONAL MINERAL TECHNOLOGY
AG, Fribourg, CH;

UNITED STATES GYPSUM COMPANY, Chicago,
IL, US;

Způsob přípravy expanzní složky rozpínavých
cementů na bázi sloučeniny
3CaO.3Al2O3.CaSO4 z hliníkového
koncentrátu

Způsob přípravy hlinitanových cementů na bázi
sloučenin CaO.Al2O3 a CaO.2Al2O3 z
hliníkového koncentrátu

Aktivované aluminosilikátové pojivo

Kompozitní materiál na bázi sádry, lisovaná
deska, a způsob výroby kompozitního
materiálu a desky

28.04.2000

28.04.2000

29.06.1999

17.05.1990

PCT/IB99/01219
WO 00/00448

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Malůšek Jiří Ing., Mendlovo nám. 1a, Brno, 60300;

Švorčík Otakar JUDr., AP 10, Praha 1, 11000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

30.06.1998
1998/98890191
EP

(32)
(31)
(33)
(86)
(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Způsob přípravy expanzní složky rozpínavých cementů,

Způsob přípravy hlinitanových cementů, jejichž hlavní

Aktivované aluminosilikátové pojivo obsahuje

Kompozitní materiál obsahuje plnivové částice

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Matoušek Pavel Ing., Česká Lípa, CZ;
Šauman Zdeněk Prof. Dr. Ing. DrSc., Brno, CZ;
Brandstillerová Marie Ing., Brno, CZ;

Matoušek Pavel Ing., Česká Lípa, CZ;
Šauman Zdeněk Prof. Dr. Ing. DrSc., Brno, CZ;
Brandstillerová Marie Ing., Brno, CZ;

Ko Suz-Chung, Lenzburg, CH;

Baig Mirza A., Des Plains, IL, US;

tangenciálního vstupu, je nejméně 1/3D, kde D je průměr
válce, majícího výšku h1-h2 a stejný objem jako horní část
vnitřního objemu pálicí komory, přičemž výška dolní části
vnitřního objemu pálicí komory h3-h4, měřená mezi
dolním okrajem tangenciálního vstupu, který je nejnižším
bodem vstupu horkého plynu z chladiče, a výstupem z
pálicí komory (3), je nejméně D.

sloučeniny 3CaO.3Al2O3.CaSO4 spočívá v tom, že se jako
hlinitá surovina použije hliníkový koncentrát vzniklý
alkalickým přepracováním kamence hlinitoamonného
amoniakem, jenž se smísí s uhličitanem nebo oxidem
vápenatým v molárním poměru CaO: Al2O3 rovném 3:3,
optimálně 4:3. Vzniklá surovinová směs se zhomogenizuje
semletím a granuluje se a poté se tepelně zpracuje v
rozmezí teplot 1150 až 1400°C při izotermní prodlevě 2 až
4 hodin, načež se produkt tepelného zpracování semele
tak, aby jeho měrný povrch činil nejméně 300 m2.kg-

1.Hliníkový koncentrát vzniklý alkalickým přepracováním
kamence hlinitoamonného amoniakem je vhodné před
smísením s uhličitanem nebo oxidem vápenatým odvodnit
sušením, případně i žíháním v rozmezí teplot  800 až
1000°C při izotermní prodlevě 2 až 4 hodiny.

složky tvoří sloučeniny CaO.Al2O3 a CaO.2Al2O3 spočívá
v tom, že se jako hlinitá surovina použije hliníkový
koncentrát vzniklý alkalickým přepracováním kamencem
hlinitoamonného amoniakem, jenž se smísí s uhličitanem
nebo oxidem vápenatým v molárním poměru CaO : Al2O3
rovném 1:1 až 1:2. Vzniklá surovinová směs se
zhomogenizuje semletím a granuluje se a poté se při

izotermní prodlevě 2 až 5 hodin tepelně zpracuje
v rozmezí teplot 1450 až 1650 °C, načež se produkt
tepelného zpracování semele tak, aby jeho měrný povrch
činil nejméně 300 m2.kg-1. Hliníkový koncentrát vzniklý
alkalickým přepracováním kamence hlinitoamonného
amoniakem lze před smísením s uhličitanem nebo oxidem
vápenatým odvodnit sušením a případně i žíháním
v rozmezí teplot až 800 až 1000 °C při izotermní prodlevě
2 až 4 hodiny.

aluminosilikáty, síran vápenatý a aktivátor, obsahující soli
alkalických kovů, přičemž aluminosilikáty jsou vybrány ze
skupiny materiálů jako je vysokopecní struska, jíl,
vápenatý jíl a vedlejší průmyslové produkty jako je
popílek s podmínkou, že obsah Al2O3 je větší než 5 %
hmotnostních, přičemž vysokopecní strusky je méně než
35 % hmotnostních, přičemž přídavek vypáleného
cementového prášku jako aktivátoru do směsi je od 1 do
20 % hmotnostních.

výztužného materiálu, které mají na povrchu a/nebo ve
svém objemu mezery a krystaly hydrátu síranu
vápenatého, přičemž alespoň část krystalů hydrátu síranu
vápenatého je přítomná jako krystaly vytvořené in-situ v
mezerách v plnivových částicích a okolo těchto mezer,
čímž vzniká krystalická hmota sestávající z hydrátu síranu
vápenatého, fyzicky vzájemně pojená s odpovídající
alespoň jednou plnivovou částicí výztužného materiálu, a
tato kombinace tvoří kompozici ve formě buď souvislé
hmoty na bázi matrice vyztužené plnivovými částicemi
nebo jednotlivých kompozitních částicových tělísek,
obsahujících každé jednu nebo více plnivových částic.
Kompozitní materiál se vytváří smícháním mletého
dihydrátu síranu vápenatého a plnivových částic
vytvořených z pevnější hmoty, například dřevěných vláken
na řídkou kašovitou suspenzi. Tato suspenze se za
působení tlaku zahřívá za účelem přeměny hydrátu síranu
vápenatého na alfa-polohydrát síranu vápenatého. Pokud
se hmota udržuje při vysoké teplotě, například při teplotě
okolo 82 °C, až se všechna zbývající volná voda vypudí,
může  se potom vyschlý filtrační koláč rozrušit pro
vytvoření sypkého produktu na bázi rehydratovaného
polohydrátu síranu vápenatého. Když se suspenze
odvodňuje a tvaruje na požadovaný tvar, přičemž se
současně umožňuje, aby teplota hmoty poklesla pod
teplotu rehydratace polohyrátu síranu vápenatého na
krystaly dihydrátu, získá se kompozitní materiál ve formě
desky nebo tvarového výrobku na bázu rehydrovatelného
dihydrátu síranu vápenatého.
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C 04 B 26/00 // E 04 C 2/04,  (C 04 B 26/00, C 04 B
14:24) C 04 B 111:20

C 04 B 33/00

C 04 B 35/043, C 04 B 35/047

C 04 B 35/573, B 23 B 27/14, C 04 B 37/00, C 04 B
41/87

C 04 B 35/573, C 09 K 3/14

2000-1626

2000-4290

2000-3060

2000-613

2000-724

NIGISCHER Leopold, Hollabrunn, AT;

DYWO DYCKERHOFF WOPFINGER
UMWELTBAUSTOFFE GMBH, Waldegg/Wopfing,
AT;

BUGAJSKI Jerzy, Leoben, AT;

FRENTON LIMITED, Douglas, GB;

FRENTON LIMITED, Douglas, GB;

Směs pro výrobu stavebních dílců odolných vůči
působení podnebí a způsob její výroby

Aktivovaný jílovitý minerální práškový
materiál, způsob sušení pro jeho výrobu a
těsnící hmota pro stěny

Bázická volně tekoucí licí hmota a tvarované
díly vyrobené z této hmoty

Způsob výroby kompozitu z diamantu, karbidu
křemíku a křemíku a kompozit vyrobený tímto
způsobem

Brusná zrna a způsob jejich výroby

02.09.1999

21.05.1999

01.03.1999

16.07.1998

03.09.1998

PCT/AT99/00210

PCT/DE99/01536

PCT/AT99/00051

PCT/EP98/04414

WO 00/14025

WO 99/61388

WO 99/44964

WO 99/12866

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Guttmann Michal JUDr. Ing., Nad Štolou 12, Praha 7,
17000;

Kubát Jan Ing., Přístavní 24, Praha 7, 17000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;
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04.09.1998

22.05.1998, 21.09.1998
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05.09.1997, 05.09.1997, 05.09.1997, 05.09.1997

05.09.1997, 05.09.1997, 05.09.1997

1998/1510

1998/19823045, 1998/19843086

1998/98890057

1997/97115169, 1997/97115186, 1997/97115172,
1997/97115171

1997/97115186, 1997/97115168, 1997/97115171
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DE, DE

EP

RU, RU, RU, RU
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(32)
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(32)
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(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)
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(86)

(87)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Směs pro výrobu stavebních dílců odolných vůči působení

Jemný minerální práškový materiál má hlavní oblast

Vynález se týká bázické volně tekoucí licí hmoty pro

Způsob výroby kompozitu z diamantu, karbidu křemíku a

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Nigischer Leopold, Hollabrunn, AT;

Brenner Bernd, München, DE;

Bugajski Jerzy, Leoben, AT;

Gordeev Sergey Konstantinovitch, St. Petersburg,
RU;
Zhukov Sergey Germanovitch, St. Petersburg, RU;
Danchukova Lija Vladimirovna, St. Petersburg, RU;
Ekström Tommy, Stockholm, SE;

Gordeev Sergey Konstantinovitch, St. Petersburg,
RU;
Zhukov Sergey Germanovitch, St. Petersburg, RU;
Danchukova Lija Vladimirovna, St. Petersburg, RU;
Ekström Thommy, Stockholm, SE;

podnebí obsahuje expandovaný minerální materiál o
zrnitosti 0,5 až 2 mm a katalyticky vytvrditelné pojivo na
bázi polymerní pryskyřice v poměru 30:1, obzvláště 20:1
až 15:1. Při způsobu výroby takovýchto stavebních dílců
se směs vnese do formy, zhutní se vibrací formy,
popřípadě za působení protiváhy a vytvrdí se pomocí
katalyzátoru.

velikosti částic do 0,1 mm, hustotu 0,9 až 1,2 kg/l, obsah
vody 7 až 12 % hmotn., obsah Na2O 0,5 až 3,5 % hmotn.,
a měrný povrch vztažený na objem částic v podstatě 0,25
až 0,5 m2/cm3, a je prudkým zchlazením uveden do
mikroporézního stavu. Příslušné odpařovací sušení se
provádí při krátké době zdržení a při nízké teplotě
materiálu, s výhodou 300 až 700 °C na vstupu a menší
nebo rovnou 85 °C na výstupu, bez překročení neškodné
vnitřní teploty částic asi 60 °C. Takto získaná
mikroporézní jemná krupice má definované materiálové
vlastnosti, má vysokou stabilitu v cementu a tvoří
s různými druhy cementu bezvadné těsnící hmoty pro
stěny.

monolitické vnitřní obkládání vysoceteplotních agregátů,
popřípadě pro opravy takových obkladů, jako i pro výrobu
ohnivzdorných tvarových dílů. Pro jemnozrnnou
alternativu se použije žáruvzdorný dilataci-poskytující
materiál na bázi oxidu hořečnatého se zrnitostí mezi 0,1 a

45 µm, jakož i alespoň jedno dilataci-poskytující
dispergační činidlo a smáčedlo s přísadou předem
stanoveného množství záměsové vody. Pro jemno-
hrubozrnnou alternativu rovněž na bázi oxidu hořečnatého
se dodatečně použije žáruvzdorný materiál se zrněním až
do 15 mm, jakož i pojivo. Při obou alternativách mohou
být dále použity žáruvzdorné a jiné přísady zlepšující
kvalitu finálních produktů.

křemíku s diamantových částic, zahrnuje kroky vytvoření
tvarovky, dále se tvarovka ohřeje a teplota ohřevu a doby
ohřevu se řídí tak, aby se grafitizací diamantových částic
vytvořilo určité žádoucí množství grafitu, čímž se vytvoří
polotovar a dojde k infiltrování křemíku do polotovaru,
přičemž je znám rovněž kompozit z diamantu, karbid
křemíku a křemík vyrobený tímto způsobem.
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2000-1074

2000-1852

2000-1700

2000-3975
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WESBOND CORPORATION, Wilmington, DE, US;

FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR
FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN
FORSCHUNG E. V., München, DE;

HEMA BESCHICHTUNGSSERVICE, Berlin, DE;

ERLUS BAUSSTOFFWERKE AG, Neufahrn, DE;

DAIMLERCHRYSLER AG, Stuttgart, DE;

Zlepšené pojení keramických vláken

Keramická mřížovina, způsob její výroby a
použití

Nástřikový povlak

Způsob vytvoření samočisticí vlastnosti
keramického povrchu a keramické těleso

25.09.1998

30.11.1998

10.11.1998

26.10.2000

PCT/EP98/05579

PCT/US98/20134

PCT/EP98/07711

PCT/DE98/03383

WO 99/12867

WO 99/15322

WO 99/28272

WO 99/24378

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

Sedlák Zdeněk Ing., Mendlovo nám. 1a, Brno, 60300;

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha 1, 11000;
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(57)

Způsob výroby brusných zrn představuje jednak výrobu

Způsob vakuového tváření vodných, vláknitých suspenzí a

Vynález se týká keramické mřížoviny, která může být

Vynález se týká nástřikového povlaku na plochy

Způsob samočištění je založena na vytvoření keramického

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Vandermeer John, Bear, DE, US;

Adler Jörg, Meissen, DE;
Heymer Heike, Dresden, DE;
Standke Gisela, Dresden, DE;

Eidenschink Henning, Berlin, DE;
Eidenschink Marianne, Berlin, DE;

Dendl Peter, Regensburg, DE;
Interwies Jan, Landshut, DE;

Haug Tilmann, Uhldingen-Mühlhof, DE;
Hesselmann Christoph, Rheine, DE;
Rauscher Steffen, Ulm, DE;
Scheydecker Michael, Nersingen, DE;

polykrystalického vzorku, obsahujícího diamantové
částice v matečné látce karbidu křemíku a křemíku, a dále
se drcením polykrystalického vzorku získají zrna, přičemž
průměrné množství diamantových částic, karbidu křemíku
a křemíku v zrnech činí 20 až 70 % objemu, 0,1 až 75 %
objemu a 1 až 40 % objemu.

výrobků takto vyrobených, vyžaduje vytvoření vodné
suspenze keramických vláken, kationtového škrobu a solů
oxidu křemičitého. Oxid křemičitý má, vztaženo na
celkovou hmotnost solu, 50 % oxidu křemičitého s
rozmezím velikosti částic od 7 nm do 200 nm a měrný
povrch 100 m2/g až 10 m2/g. Průchodem suspenze přes
pórovité síto za vakua se obsah tuhých látek ukládá na sítu
a vznikne vysoce pevný výrobek.

použita jako hloubkový filtr, a způsobu její výroby a
použití. Keramická mřížovina má zlepšenou pevnost
a/nebo se může cíleně seřídit struktura v závislosti na
jejím použití. Mřížovina s dvoj- nebo trojrozměrnou
strukturou je spojena keramickými můstky, přičemž
dutinky mají v keramických můstcích průřezovou plochu s

kruhovým nebo téměř kruhovým nebo dalekosáhle
kruhovým nebo konvexním nebo vícenásobně konvexním
obrysem. Dále je řešen způsob, při kterém se z
polymerových vláken a/nebo přírodních vláken a/nebo
jiných vláken vytváří vláknová mřížovina, přičemž vlákna
mají vždy průřezovou plochu s kruhovým nebo téměř
kruhovým nebo dalekosáhle kruhovým nebo konvexním
nebo vícenásobně konvexním tvarem. Rovněž je řešeno
používání keramické mřížoviny v kontaktu s kapalinami
a/nebo plyny.

azbestocementových výrobků, obsahujícího pojiva a
plniva v tekutém stavu, ve spojení s rozpouštědlem, jako
disperze nebo v práškovém stavu. Povlakem podle
vynálezu je vytvořen prostředek pro překrytí a pojení
volných vláken,m hub, řas, lišejníků a mechů,
nacházejících se na azbestocementovém povrchu.

nebo betonového povrchu se strukturou vyvýšenin o výšce
1 µm až 1000 µm s hustotou rozmístění od 0 do 500 µm.
Struktura vznikne tím, že na keramický povrch se před
vypálením keramického tělesa majícího tento povrch
nanese prášek z materiálu odolného vůči vypalovací
teplotě, který nevytvoří žádnou nebo pouze malou vazbu s
povrchem, nebo se keramický povrch před vypálením
smočí kapalinou, aby jeho horní vrstva změkla, nebo se
tvrdost tvárné komponenty keramické formovací směsi,
která se při lisování nasucho nebo na polosucho zformuje
do keramického tělesa, nastaví tak, aby formováním
vznikla požadovaná struktura. Keramická formovací směs
obsahuje netvárnou komponentu určité zrnitosti a
pojivovou komponentu s výrazným smrštěním při výpalu.
Ve všech případech se keramické těleso mající
zpracovávaný povrch vypálí a povrch potom
hydrofobizuje. U betonového povrchu se struktura vytvoří
nastavením přísad a pojiva na předem stanovené smrštění
a/nebo tuhosti směsi ve formě.
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CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION,
Dallas, TX, US;
BIOENGINEERING RESOURCES, INC.,
Fayetteville, AR, US;

Způsob výroby součástí z vícevrstvého
materiálu Al2O3/aluminid titanu

Způsob výroby reakčního tělesa

Způsob štěpení alkyl-terc.-alkyletherů pro
získávání isoolefinů a alkanolů na kyselých
katalyzátorech

Způsob tepelného zpracování produktu kysele
katalyzovaného štěpení kumenhydroperoxidu

Mikrobiologický způsob přípravy kyseliny
octové a rozpouštědlo vhodné pro její extrakci z
fermentační půdy

03.11.1998
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(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

Vynález se týká způsobu výroby součásti z vícevrstvého

Reakční těleso se vyrábí z výchozí směsi k pozdější

Vynález se týká způsobu štěpení alkyl-terc.-alkyletherů na

Způsob se vyznačuje tím, že štěpný produkt se ohřívá ve

Modifikované s vodou nemísitelné rozpouštědlo, vhodné

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Haug Tilmann, Uhldingen-Mühlhofen, DE;
Hesselmann Christoph, Rheine, DE;
Rauscher Steffen, Ulm, DE;
Scheydecker Michael, Nersingen, DE;

Sakuth Michael Dr., Marl, DE;
Tuchlenski Axel Dr., Recklinghausen, DE;
Reusch Dieter Dr., Marl, DE;
Beckmann Andreas Dr., Recklinghausen, DE;

Sigg Reinhard Dr., Marl, DE;
Tanger Uwe Dr., Bochum, DE;
Weber Manfred Dr., Haltern, DE;
Schnurr Otto Dr., Kapellen, BE;
Liefooghe Hugo H. J. M. Dr., Edegem, BE;

Gaddy James L., Fayetteville, AR, US;
Clausen Edgar C., Fayetteville, AR, US;
Ko Ching-Whan, Fayetteville, AR, US;
Wade Leslie E., Corpus Christi, TX, US;
Wikstrom Carl V., Fayetteville, TX, US;

materiálu Al2O3. Pro výrobu součásti se z výchozího
množství, ke kterému se přidávají vedle titanu, zejména
jeho oxidu, uhlík a/nebo jeho předprodukty, plniva a
pojidla, lisuje se tvarové těleso. Tvarové těleso se při
převáděcí teplotě podrobuje tepelnému zpracování pro
vytvoření tlakově stabilního reakčního tělesa. Přitom se
plnidlo a popřípadě také pojivo termicky odstraňuje.
Reakční těleso se plní hliníkem a/nebo hliníkovou slitinou
pod tlakem. Plnění se odehrává při plnicí teplotě, která je
upravena nad převodní teplotou. Následně se teplota sníží
na převodní teplotu, přičemž ateriály naplněného
reakčního tělesa a hliník reagují reakcí pevného tělesa pod
plnicí teplotou na vícevrstvý materiál Al2O3/aluminid
titanu.

výrobě konstrukčního prvku z kompozitního materiálu
Al2O3 /titanaluminid, výchozí směsi, jakož i reakčního
tělesa. Z výchozí směsi, do níž jsou vedle titanu, zejména
ve formě oxidu, ještě přidány uhlík a/nebo jako
předprodukty, plniva a pojivo, je slisováno tvarované
těleso. Tvarované těleso je při převáděcí teplotě podrobeno
tepelnému zpracování k vytvoření tlakově stabilního
reakčního tělesa. Přitom jsou plnivo a popřípadě také
pojivo tepelně odstraněny. Reakční těleso je uspořádáno k
pozdějšímu nasycení hliníkem a/nebo slitinou hliníku pod
tlakem, přičemž nasycení se provádí při sytící teplotě,
která leží nad převáděcí teplotou a přičemž materiály
nasyceného reakčního tělesa a hliníku jsou reakcí pod
teplotou sycení zreagovány na kompozitní těleso Al2O3
/titanaluminid.

odpovídající isoolefiny a alkanoly kysele katalyzovanou
reakční destilací, přičemž reakční destilační aparatura
vykazuje ve vzestupném směru jednu jímací zónu, alespoň
jednu destilační zónu, a jednu reakční zónu a přivádění
alkyl-terc.-alkyletheru do reakční zóny se provádí
prostřednictvím azeotropu z alkyl-terc.-alkyletheru a
odpovídajícího alkanolu. Způsob je vhodný ke štěpení
primárních, sekundárních a terciárních alkyl-terc.-
alkyletherů, zejména MTBE.

štěpném produktu probíhající exotermní reakcí. Exotermní
reakce probíhající ve štěpném produktu je s výhodou
štěpení kumenhydroxyperoxidu.

pro extrakci kyseliny octové z vodných toků, kde uvedené
rozpouštědlo tvoří v podstatě čistá směs isomerů vysoce
rozvětvených dialkylaminů. Uvedené rozpouštědlo je v
podstatě prosté monoalkylaminů a alkoholů.
Rozpouštědlové směsi připravené s použitím uvedeného
modifikovaného rozpouštědla s vhodným
korozpouštědlem, výhodně s nízkovroucím uhlovodíkem
tvořícím azeotrop s vodou, jsou vhodné k extrakci
kyseliny octové z vodných plyn obsahujících toků.
Vynález také zahrnuje způsob přípravy kyseliny octové
anaerobní mikrobiologickou fermentací s použitím
uvedených rozpouštědel za podmínek omezujících tvorbu
amidu rozpouštědlem a tím vedoucí ke zvýšení účinnosti
získávání kyseliny octové. Vynález zahrnuje také způsoby
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C 07 C 231/24, C 07 C 237/46

C 07 C 233/16, C 07 C 317/32, C 07 C 251/24, C 07
C 271/28, C 07 D 263/20

C 07 C 237/22, C 07 C 259/06, A 61 K 31/16, A 61 P
9/10, A 61 P 35/00, A 61 P 19/02

C 07 C 237/42, C 07 C 255/57, C 07 D 213/82, A 61 K
31/44, A 61 K 31/496, A 61 P 29/00

C 07 C 249/02, C 07 C 251/20

2001-2891

2000-1613

2000-2459

2001-3276

2000-2594

NYCOMED IMAGING AS, Oslo, NO;

PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, Kalamazoo,
MI, US;

PFIZER, INC., New York, NY, US;

ASTRAZENECA AB, Södertälje, SE;

PFIZER PRODUCTS INC., Groton, CT, US;

Příprava jodixanolu

Způsob výroby oxazolidinonů

Inhibitory matričních metaloproteinas,
způsoby jejich výroby, farmaceutické
kompozice a způsoby léčení na jejich bázi

Nové amidové deriváty, způsob jejich přípravy a
farmaceutická kompozice, která je obsahuje

Způsob výroby ketiminu

10.02.2000

13.10.1998

23.12.1998

13.03.2000

15.10.1998

PCT/GB00/00413

PCT/US98/20934

PCT/EP98/08565

PCT/GB00/00914

PCT/IB98/01619

WO 00/47549

WO 99/24393

WO 99/35124

WO 00/55120

WO 99/36394

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Kania František Ing., Mendlovo nám. 1a, Brno, 60300;

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha 1, 11000;

Hakr Eduard Ing., Přístavní 24, Praha 7, 17000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

11.02.1999

07.11.1997

09.01.1998, 02.06.1998

17.03.1999, 03.02.2000

16.01.1998

1999/9903109

1997/064738

1998/9800510, 1998/9811843

1999/9906277, 2000/0002472

1998/071600

GB

US

GB, GB

GB, GB

US

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

Způsob přípravy jodixanolu dimerizací 5-acetamido-N,N´-

Nové meziprodukty, jako je (S)-sekundární alkohol

Sloučeniny obecného vzorce I a jejich farmaceuticky

Popisují se amidové deriváty obecného vzorce I, kde X je

Způsob výroby N-[4-(3,4-dichlorfenyl)-3,4-dihydro-

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Homestad Ole Magne, Spangereid, NO;

Pearlman Bruce A., Kalamazoo, MI, US;

Fray Michael Jonathan, Sandwich, GB;
Dickinson Roger Peter, Sandwich, GB;
Dack Kevin Neil, Sandwich, GB;

Brown Dearg Sutherland, Macclesfield, GB;

Colberg Juan Carlos, Norwich, CT, US;
Pfisterer David Michael, Mystic, CT, US;
Taber Geraldine Patricia, Mystic, CT, US;

přímé extrakce kyseliny octové a způsoby extrakční
fermentace používající uvedená modifikovaná
rozpouštědla a vedoucí rovněž ke zvýšení účinnosti
procesu přípravy kyseliny octové. Uvedená zvýšení
účinnosti se docílí rovněž v případech, kdy substrátový
energetický zdroj mikrobiologického fermentačního
procesu obsahuje oxid uhličitý a uvedený způsob zahrnuje
stupeň odstranění oxidu uhličitého před stupněm extrakce
kyseliny octové do rozpouštědla.

bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-trijodisofthalamidu
("sloučeniny A"), kdy se po kroku dimerizace
nezreagovaná sloučenina A sráží z reakční směsi a
regeneruje pro opětovné použití. Způsob značně zvyšuje
čistý výtěžek jodixanolu a zjednodušuje jako čištění.

obecného vzorce VIIIA, kde X2 a RN mají specifický
význam, a způsoby výroby farmakologicky užitečných
oxazolidinonů.

vhodné soli nebo solváty všech těchto látek, kde obecné
symboly mají specifický význam, jsou užitečné jako
inhibitory matričních metaloproteinas. Popsány jsou také
způsoby těchto sloučenin a farmaceutické kompozice
s obsahem těchto sloučenin.

CH nebo N; m je 0 až 3; R1 je hydroxyl, halogen,
trifluormethyl, kyanoakupina, merkaptoskupina,
nitroskupina, aminoskupina, karboxyl a karbamoyl; n je 0
až 3; R2 je hydroxyl, halogen, trifluormethyl,
kyanoskupina, merkaptoskupina, nitroskupina,
aminoskupina, karrboxyl a C1-6alkoxyskupina; R3 je
vodék, halogen, C1-6alkyl nebo C1-6alkoxy; q je 0 až 4; a Q
je aryl, aryloxy, aryl(C1-6)alkoxy, arylamino, N-C1-

6alkylarylamino a arylC1-6alkylamino; nebo jejich
farmaceuticky přijatelné soli nebo in vivo štěpitelné estery,
způsoby jejich přípravy, farmaceutické kompozice, které
je obsahují a jejich použití při léčení onemocnění nebo
chorobných stavů zprostředkovaných cytokiny.

1(2H).naftalenyliden]methanaminu z 4-(3,4-dichlorfenyl)-
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C 07 C 311/27, C 07 D 317/58, C 07 D 209/08, C 07 D
209/12, C 07 D 235/06, C 07 D 407/12, A 61 K 31/18,
A 61 P 19/04, A 61 P 43/00

C 07 C 311/29, C 07 C 235/60, C 07 C 317/22, C 07
C 323/67, C 07 D 213/75, C 07 D 213/76, C 07 D
295/13, C 07 D 295/185, C 07 D 295/192, C 07 D
295/26, A 61 K 31/16, A 61 K 31/18, A 61 P 9/00

C 07 D 207/09, C 07 D 401/12, C 07 D 401/14, C 07 D
403/12, C 07 D 403/14, C 07 D 405/06, C 07 D 405/12,
C 07 D 405/14, C 07 D 409/06, C 07 D 409/12, C 07 D
409/14, C 07 D 487/04, A 61 K 31/40

C 07 D 209/52, A 61 K 31/40, C 07 D 401/12, C 07 D
413/12, C 07 D 403/10, C 07 D 403/04, C 07 D 401/10,
C 07 D 409/10, C 07 D 401/04, C 07 D 409/06, C 07 D
405/06, C 07 D 401/06, C 07 D 417/06

2001-2294

2001-3449

2001-1760

2001-2299

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Basle, CH;

NOVARTIS AG, Basel, CH;

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Basle, CH;

PFIZER INC., New York, NY, US;

Sulfonamidové hydroxamáty

Deriváty diarylu a jejich použití jako léčiva

Pyrrolidinové deriváty jako antagonisty CCR-3
receptorů

Deriváty 3-azabicyklo[3.1.0]hexanu jako
ligandy opiátových receptorů

14.12.1999

27.03.2000

11.11.1999

19.11.1999

PCT/EP99/09920

PCT/EP00/02683

PCT/EP99/08665

PCT/IB99/01852

WO 00/37436

WO 00/58279

WO 00/31032

WO 00/39089

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha 1, 11000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Kubát Jan Ing., Přístavní 24, Praha 7, 17000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

22.12.1998, 03.08.1999

29.03.1999

20.11.1998

23.12.1998, 27.05.1999

1998/113311, 1999/147053

1999/280105

1998/109297

1998/9828485, 1999/9912425

US, US

US

US

GB, GB

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Deriváty obecného vzorce Ia, kde R je -CH(R2)ar1 nebo -

Sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém W je kyslík, síra,

Řešení se týká určitých 3-aminomethylpyrrolidinových

Sloučeniny obecného vzorce I, jejich soli a proléčiva, kde

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Billedeau Roland Joseph, Santa Clara, CA, US;
Broka Chris Allen, Foster City, CA, US;
Campbell Jeffrey Allen, Fremont, CA, US;
Chen Jian Jeffrey, Santa Clara, CA, US;
Dankwardt Sharon Marie, Sunnyvale, CA, US;
Delaet Nancy, San Diego, CA, US;
Robinson Leslie Ann, Del Mar, CA, US;
Walker Keith Adrian Murray, Los Altos Hills, CA,
US;

Kukkola Paivi Jaana, Whitehouse Station, NJ, US;

Rogers Daniel Harry, San Diego, CA, US;
Saunders John, San Diego, CA, US;
Williams John Patrick, San Diego, CA, US;

Banks Bernard Joseph, Sandwich, GB;
Crook Robert James, Sandwich, GB;
Gibson Stephan Paul, Sandwich, GB;
Lunn Graham, Sandwich, GB;
Pettman Alan John, Sandwich, GB;

3,4-dihydro-1(2H)naftalenonu a monomethylaminu.

CH(R2)CH=CHAr1, jsou inhibitory prokolagen C-
proteinázy. Farmaceutické prostředky tyto sloučeniny
obsahující, použití a způsob přípravy těchto sloučenin.

skupina S(O) nebo S(O)2, Y je kyslík nebo dva atomy
vodíku, R1 je hydroxyl, případně substituovaná alkoxylová
skupina, aryloxylová, heteroaryloxylová, arylalkoxylová,
cykloalkoxylová nebo heteroarylalkoxylová skupina nebo
skupina -NR5R6, n je 0 nebo1 až 4 a jejich farmaceuticky
použitelné soli a farmaceutické prostředky, obsahující tyto
sloučeniny. Tyto sloučeniny lze použít pro prevenci a
léčení onemocnění spojených s nerovnováhou thyroidních
hormonů, jako je hypo- a hyper-thyroidismus, obezita,
osteoporóza a deprese a ke snižování hladin LDL
choresterolu a Lp(a) u savců.

derivátů vzorce (I), kde Z je -N- nebo -(N+R)-X-, kde R je
alkyl, halogenalkyl, aralalkyl, hydroxyalkyl, karboxyalkyl,
alkoxykarbonylalkyl nebo kyanoalkyl, a X- je
farmaceuticky přijatelný protion; Ar1 a Ar2 jsou, nezávisle
na sobě navzájem, aryl nebo heteroaryl; Q je přímý nebo
větvená alkylen s 1 - 3 atomy uhlíku; R1 je vodík nebo
alkyl; A je buď: (I) -N-(R2)C(O)- pokud: B je (i) alkylen s
1 - 4 atomy uhlíku zahrnující, když jeden z atomů uhlíku
může být volitelně nahrazenskupinou vybranou z -C(O)-, -
N(R4)-, -O-, -S(O)n-, (kde n je 0, 1 nebo 2), -NR5C(O)- a -
N(R6)SO2; nebo (ii) alkylenový řetězec; nebo (II) skupina
vybraná z -N(R2)C(S)-, -N(R2)C(O)N(R3)-, -
N(R2)C(S)N(R3)-, -N(R2)SO2-, -N(R2)CO2N(R3)-, -
N(R2)C(O)O- a -OC(O)N(R3)- pokud B je (i) vazba; (ii)
alkylenový řetězec 1 - 4 atomů uhlíku včetně, kde je jeden
z atomů uhlíku, popřípadě nahrazen skupinou vybranou z
-C(O)-, -N(R4)-, -O-, -S(O)n (kde n je 0, 1 nebo 2), -
NR5C(O) a -N(R6)SO2-; (iii) alkenylenový řetězec; nebo
(iv) alkylenový řetězec, které jsou antagonisty CCR-3
receptorů, farmaceutických kompozicí, které je obsahují,
způsobů jejich použití a způsobů přípravy těchto
sloučenin.
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C 07 D 211/02

C 07 D 211/22

C 07 D 211/34, C 07 D 211/22, C 07 D 401/04, C 07 D
409/10, C 07 D 401/10, C 07 D 413/10, A 61 K 31/445

C 07 D 215/42, A 61 K 31/47, C 07 D 221/16, C 07 D
215/46, C 07 D 417/12, C 07 D 413/12

2001-1587

2001-1472

2001-850

2001-954

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen,
DE;

PFIZER PRODUCTS INC., Groton, CT, US;

PFIZER PRODUCTS INC., Groton, CT, US;

PFIZER PRODUCTS INC., Groton, CT, US;

Způsob výroby piperidinů

Způsob přípravy mesylát- trihydrátové soli 1-(4-
hydroxyfenyl)-2-(4-hydroxy-4-fenylpiperidin-1-
yl)-1-propanolu a meziprodukty vhodné pro
tento způsob přípravy

Deriváty 4,4-biarylpiperidinu s účinností na
opioidní receptor

4-Amino substituované-2-substituované-1,2,3,4-
tetrahydrochinoliny vhodné jako inhibitory
CETP

04.05.2001

25.04.2001

06.09.1999

10.09.1999

PCT/IB99/01512

PCT/IB99/01534

WO 00/14066

WO 00/17165

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha, 11000;

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha, 11000;

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha, 11000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

08.05.2000

28.04.2000

09.09.1998

17.09.1998

2000/10022369

2000/200417

1998/099565

1998/100927

DE

US

US

US

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)
(57)

(57)

(57)

(57)

Řešení se týká způsobu výroby piperidinů katalytickou

Řešení je zaměřeno na nový způsob přípravy mesylát-

Řešení se vztahuje na sloučeniny obecného vzorce I, kde

Inhibitory přenosového proteinu esteru cholesterolu

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Giffels Guido, Bonn, DE;
Diehl Herbert, Leverkusen, DE;
Martin Georg, Langenfeld, DE;
Frohn Lutz, Erkrath, DE;
Hammerschmidt Erich, Bergisch Gladbach, DE;

Rainville Joseph Philip, Groton, CT, US;
Sinay Terry Gene Jr., Groton, CT, US;
Walinsky Stanley Walter, Groton, CT, US;

Liras Spiros, Stonnington, CT, US;

DeNinno Michael Paul, Gales Ferry, CT, US;
Magnus-Aryitey George Tetteh, Ledyard, CT, US;
Ruggeri Roger Benjamin, Waterford, CT, US;
Wester Ronald Thure, Ledyard, CT, US;

jednotlivé symboly mají specifický význam, které jsou
opioidní vazebná činidla, použitelná v léčbě onemocnění
zprostředkovaných opiáty. Způsob přípravy takových
substancí.

hydrogenací aktivovaných pyridinů za přítomnosti
palladiových katalysátorů, při kterém se jako palladiový
katalyzátor použije palladium na uhlí a jako rozpouštědlo
aromatické uhlovodíky.

trihydrátu sloučeniny vzorce I, (1S, 2S)-1-(4-
hydroxyfenyl)-2-(4-hydroxy-4-fenylpiperidin-1-yl)-1-
propanolu. Dále je zaměřen na způsob přípravy (2S)-(+)-
sloučeniny obecného vzorce II, kde R1 znamená chránící
skupinu. Kromě toho zahrnuje meziprodukty vhodné pro
uvedené způsoby.

Z1, Z2, R1, R2 a R3 mají specifický význam, na
farmaceutické kompozice obsahující uvedené sloučeniny a
na použití těchto sloučenin při léčbě neurologických nebo
gastrointestinálních chorob.

obecného vzorce I, jejich proléčiva nebo farmaceuticky
přijatelné sole uvedených sloučenin nebo jejich proléčiv,
farmaceutické kompozice obsahující uvedené inhibitory a
použití těchto inhibitorů ke zvýšení hladin určitých lipidů,
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C 07 D 215/42, A 61 K 31/4706

C 07 D 215/56, C 07 D 417/06, A 61 K 31/47, A 61 P
31/22

C 07 D 223/22

C 07 D 231/20, C 07 D 413/10, A 61 K 31/4152, A 61
K 31/4155, A 61 K 31/4245, A 61 P 7/02

2001-955

2001-2458

2001-1293

2001-3164

PFIZER PRODUCTS INC., Groton, CT, US;

PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, Kalamazoo,
MI, US;

DSM FINE CHEMICALS AUSTRIA NFG. GMBH &
CO KG, Linz, AT;

MERCK PATENT GMBH, Darmstadt, DE;

4-Karboxyamino-2-substituované-1,2,3,4-
tetrahydrochinoliny vhodné jako inhibitory
CEPT

4-Oxo-1,4-dihydro-3-chinolinkarboxamidy jako
protivirová činidla

Způsob čištění k výrobě čistého 5H-dibenzo-
(b,f)azepinu

Derivát pyrazol-3-onu jakožto inhibitor
faktoru Xa, způsob jeho přípravy, jeho použití a
farmaceutický prostředek, který ho obsahuje

10.09.1999

22.12.1999

10.04.2001

29.02.2000

PCT/IB99/01532

PCT/US99/27959

PCT/EP00/01695

WO 00/17164

WO 00/40563

WO 00/51989

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha, 11000;

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha, 11000;

Kania František Ing., Mendlovo nám. 1a, Brno, 60300;

Kalenský Petr JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;
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(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

17.09.1998

08.01.1999, 09.06.1999, 23.06.1999

10.04.2000

03.03.1999

1998/100860

1999/115113, 1999/138390, 1999/140614

2000/600

1999/19909237

US

US, US, US

AT

DE

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)
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(86)

(86)

(86)

(87)
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(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Jsou popsány inhibitory přenosového proteinu esteru

Řešení poskytuje sloučeninu obecného vzorce I, kde R1 je

Způsob čištění k výrobě čistého 5H-dibenzo-(b,f)azepinu,

Derivát pyrazol-3-onu obecného vzorce I, kde R1, R2, R3,

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

DeNinno Michel Paul, Gales Ferry, CT, US;
Magnus-Aryitey George Tetteh, Ledyard, CT, US;
Ruggeri Roger Benjamin, Waterford, CT, US;
Wester Ronald Thure, Ledyard, CT, US;

Turner Steven Ronald, Kalamazoo, MI, US;
Strohbach Joseph Walter, Mendon, MI, US;
Thaisrivongs Suvit, Kalamazoo, MI, US;
Vaillancourt Valerie A., Kalamazoo, MI, US;
Schnute Mark E., Kalamazoo, MI, US;
Scott Allen, Kalamazoo, MI, US;

Schitter Regina, Linz, AT;
Heu Ferdinand, Linz, AT;
Raml Walter, Hellmonsödt, AT;
Steinwender Erich, Linz, AT;

Dorsch Dieter, Ober-Ramstadt, DE;
Juraszyk Horst, Seeheim, DE;
Mederski Werner, Erzhausen, DE;
Tsaklakidis Christos, Weinheim, DE;
Wurziger Hanns, Darmstadt, DE;
Bernotat-Danielowski Sabine, Bad Nauheim, DE;
Melzer Guido, Hofheim/Ts., DE;

zahrnujících lipoproteinový cholesterol o vysoké hustotě, v
plasmě a ke snížení hladin určitých dalších lipidů, jako je
LDL-cholesterol a triglyceridy, v plasmě, a léčbě chorob
exacerbovaných nízkými hladinami HLD cholesterolu
a/nebo vysokými hladinami LDL cholesterolu a
triglyceridy, jako jsou ateroskleróza a kardiovaskulární
choroby některých savců, zahrnujících člověka,

cholesterolu obecného vzorce I, jejich proléčiva nebo
farmaceuticky přijatelné sole, farmaceutické kompozice
obsahující uvedené inhibitory a použití těchto inhibitorů
ke zvýšení hladin určitých lipidů, zahrnujících
lipoproteinový cholesterol o vysoké hustotě v plasmě a ke
snížení hladin určitých dalších lipidů, jako je LDL-
cholesterol a triglyceridy v plasmě, a léčbu chorob
exacerbovaných nízkými hladinami HDL cholesterolu
a/nebo vysokými hladinami LDL cholesterolu a
triglyceridy, jako jsou ateroskleróza a kadiovaskulární
choroby některých savců zahrnujících člověka.

C1-C7 alkyl, případně substituovaný hydroxyskupinou
nebo NR4R5; R2 je C1-C7 alkyl substituovaný
hydroxyskupinou nebo NR4R5; R3 je H, F nebo C1-
C7alkoxy; R4 a R5 spolu s N  jsou 5- nebo 6-členná
heterocyklická skupina mající 1 až 3 heteroatomy, vybrané
ze skupiny sestávající z dusíku, kyslíku a síry, kde síra
může být substituovaná jedním nebo dvěma atomy
kyslíku, a její farmaceuticky přijatelné soli. Sloučeniny
vzorce I jsou užitečné jako protivirová činidla.

u kterého se surový, respektive znečištěný 5H-dibenzo-
(b,f)azepin překrystalyzuje nebo rozplaví ve směsi
rozpouštědel z aromatických uhlovodíků, nebo ketonů s
alkoholy, ketony, nebo aromatickými uhlovodíky v
poměru 50:50 až 98:2 a následně se izoluje čistý 5H-
dibenzo-(b,f)azepin s obsahem nejméně 99,85 Fl.%.
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C 07 D 233/54, C 07 D 233/64, C 07 D 233/68, C 07 D
401/06, C 07 D 405/10, C 07 D 409/10, A 61 K
31/4174, A 61 K 31/4178, A 61 P 3/10, A 61 P 43/00

C 07 D 239/42, C 07 D 401/12, C 07 D 405/12, C 07 D
409/12, C 07 D 285/10, C 07 D 417/12, A 61 K 31/505,
A 61 K 31/495, A 61 K 31/41, A 61 P 7/00

C 07 D 239/91, C 07 D 239/96, C 07 D 401/12, C 07 D
403/12, C 07 D 405/12, C 07 D 409/12, C 07 D 409/14,
C 07 D 405/14, A 61 K 31/505, A 61 P 43/00

2001-2338

2001-2361

2001-3319

FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO., LTD.,
Osaka-shi, JP;

ELAN PHARMACEUTICALS, INC., South San
Francisco, CA, US;
AMERICAN HOME PRODUCTS, Madison, NJ, US;

ASTRAZENECA AB, Södertälje, SE;

Imidazolové sloučeniny

Metoda pro léčení nemoci zprostředkované
VLA-4, sloučenina a farmaceutický prostředek

Nové amidové deriváty, způsob jejich přípravy a
farmaceutická kompozice, která je obsahuje

20.12.1999

21.01.2000

13.03.2000

PCT/JP99/07160

PCT/US00/01686

PCT/GB00/00912

WO 00/39097

WO 00/43372

WO 00/55153

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha, 11000;

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

Hakr Eduard Ing., Přístavní 24, Praha 7, 17000;
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24.12.1998, 12.08.1999

22.01.1999, 21.10.1999

17.03.1999, 11.11.1999
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1999/116923, 1999/160999

1999/9906279, 1999/9926667
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US, US

GB, GB
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Řešení se týká nových imidozolových sloučenin obecného

Popsány jsou sloučeniny jako je Ia a Ib, které váží VLA-4.

Popisují se amidové deriváty vzorce Ia, kde X je -NHCO-

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Kayakiri Hiroshi, Suita-shi, JP;
Abe Yoshito, Tsukuba-shi, JP;
Hamashima Hitoshi, Kyoto-shi, JP;
Sawada Hitoshi, Tsukuba-shi, JP;
Ishibashi Naoki, Tsukuba-shi, JP;
Setoi Hiroyuki, Ibaraki-shi, JP;
Oku Teruo, Takatsuki-shi, JP;
Yamasaki Noritsugu, Himeji-shi, JP;
Imoto Takafumi, Arai-shi, JP;
Hiramura Takahiro, Tsukuba-shi, JP;

Konradi Andrei, San Francisco, CA, US;
Pleiss Michael A., Sunnyvale, CA, US;
Thorsett Eugene D., Moss Beach, CA, US;
Ashwell Susan, Plainsburo, NJ, US;
Welmaker Gregory S., Jackson, NJ, US;

Kreft Anthony, Langhorne, PA, US;
Sarantakis Dimitros, Newtown, PA, US;
Dressen Darren B., San Mateo, CA, US;
Grant Francine S., Miltipas, CA, US;
Semko Christopher, Fremont, CA, US;
Yu Ying-Zi, Fremont, CA, US;

Brown Dearg Sutherland, Macclesfield, GB;

R4, X a Y mají specifický význam je jakožto vhodný
inhibitor fartoru Xa vhodný pro profylaxi a/nebo terapii
tromboembolických nemocí. Způsob jeho přípravy, jeho
použití a farmaceutický prostředek, který ho obsahuje.

vzorce I, kde jednotlivé substituenty jsou specifikovány a
jejich solí. Řešení se také týká farmaceutických přípravků
obsahujících imidazolové sloučeniny obecného vzorce I.
Imidazolové sloučeniny jsou pro jejich hypoglykemizující
účinek vhodné k terapii řady onemocnění. Mají i inhibiční
účinek na cGMP-PDE, způsobují uvolnění hladkých
svalových vláken, bronchodilataci, vazodilataci a tlumí
alergickou reakcí.

Některé tyto sloučeniny také inhibují adhezi leukocytu a
konkrétně adhezi leukocytu, zprostředkovanou VLA-
4.Takové sloučeniny jsou použitelné v léčení zánětlivých
nemocí  savců, například člověka, jako je astma,
Alzheimerova nemoc, aterosklerosa, AIDS, demence,
cukrovka, zánětlivá střevní nemoc, revmatická artritida,
při transplantaci tkáně, metastáze nádoru a ischémii
myokardu. Sloučeniny mohou být také podávány tak, aby
léčily zánětlivé nemoci mozku, jako jsou vícenásobné
sklerosy.

nebo -CONH-; m je 0-3; R1 je skupina jako hydroxy,
halogen, trifluormethyl, kyanoskupina, merkaptoskupina,
nitroskupina, aminoskupina, karboxyl a karbamoyl; n je 0-
2; R2 je skupina, jako hydroxyl, halogen, trifluormethyl,
kyanoskupina, merkaptoskupina, nitroskupina,
aminoskupina a karboxyl; R3 je vodík, halogen, C1-6alkyl
nebo C1-6alkoxy; q je 0-4; a Q je skupina, jako aryl,
aryloxy, arylC1-6alkoxy, arylamino a N-C1-

6alkylarylamino; nebo estery; způsoby jejich přípravy;
farmaceutické kompozice, které je obsahují a jejich
použití při léčení onemocnění nebo chorobných stavů
zprostředkovaných cytokiny.
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C 07 D 239/94, C 07 D 215/54, C 07 D 401/12, C 07 D
413/12, C 07 D 405/12, A 61 K 31/517, A 61 P 35/00

C 07 D 251/62

C 07 D 307/88

C 07 D 317/30, C 07 D 317/34, C 07 D 317/44, C 07 D
319/04, C 07 D 307/16, C 07 D 263/24, C 07 D 207/12,
A 61 K 31/357, A 61 K 31/421, A 61 K 31/4015, A 61 P
35/04

2001-3326

2001-3069

2001-2335

2001-2591

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG,
Ingelheim/Rhein, DE;

AGROLINZ MELAMIN GMBH, Linz, AT;

H. LUNDBECK A/S, Valby-Copenhagen, DK;

ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, IL, US;

Bicyklické heterocyklické sloučeniny,
farmaceutické prostředky obsahující tyto
sloučeniny a způsob jejich výroby

Způsob výroby pevného melaminu

Způsob výroby 5-kyanoftalidu

Reverzní hydroxamátové inhibitory
matricových metalloproteinas

14.03.2000

08.03.2000

22.12.1999

27.01.2000

PCT/EP00/02228

PCT/EP00/02012

PCT/DK99/00728

PCT/US00/02038

WO 00/55141

WO 00/55142

WO 00/39112

WO 00/44739

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

Kalenský Petr JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

Guttmann Michal JUDr. Ing., Nad Štolou 12, Praha 7,
17000;
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Předkládané řešení se týká bicyklických heterocyklických

Způsob výroby pevného melaminu expanzí tekutého,

Způsob výroby 5-kyanoftalidu, při kterém se 5-

Sloučeniny obecného vzorce (I) jsou inhibitory matricové

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Himmelsbach Frank, Mittelbiberach, DE;
Langkopf Elke, Warthausen, DE;
Blech Stefan, Warthausen, DE;
Jung Birgit, Schwabenheim, DE;
Metz Thomas, Vienna, AT;
Solca Flavia, Vienna, AT;

Coufal Gerhard, Leonding, AT;

Petersen Hans, Vanlose, DK;
Dahlberg Nielsen Poul, Vig, DK;

Curtin Michael L., Pleasant Prairie, WI, US;
Dai Yujia, Gurnee, IL, US;
Davidsen Steven K., Libertyville, IL, US;
Heyman Howard R., Chicago, IL, US;
Holmes James H., Gurnee, IL, US;
Michaelides Michael R., Libertyville, IL, US;
Steinman Douglas H., Morton Grove, IL, US;

sloučenin obecného vzorce I, kde Ra až Rd, A až D a X
mají specifický význam, tautomerů, stereoizomerů a jejich
solí, zvláště jejich fyziologicky přijatelných solí s
anorganickými a organickými kyselinami a bazemi, které
mají cenné farmakologické vlastnosti, zvláště inhibiční
účinek na přenos signálu, zprostředkovaný
tyrozinkinázami, jejich použití při léčbě nemocí, zvláště
nádorových onemocnění, onemocnění plic a dýchacích
cest, a jejich přípravy.

amoniak obsahujícího melaminu, při němž se tekutý,
amoniak obsahující melamin, smíchá s přebytečným
amoniakem ze vzniku disperze, po případném ponechání
pod tlakem amoniaku se expanduje, přičemž se vyloučí
melamin v pevné formě. Pevný melamin se ponechá
případně pod tlakem amoniaku. Následně se v libovolném
pořadí dále expanduje případně na atmosférický tlak,
ochlazuje se na teplotu okolí a izoluje se melamin.

karboxyftalid převádí na odpovídající amid vzorce IV, ve
kterém R je atom vodíku nebo C1-6alkyl, který potom
reaguje s dehydratačním činidlem za získání 5-
kyanoftalidu. Přeměna 5-karboxyftalidu na odpovídající
amid vzorce IV může být provedena přes odpovídající C1-

6alkyl- nebo fenylester nebo chlorid kyseliny, který se
převádí na amid vzorce IV amidací amoniakem nebo C1-

6alkylaminem. Uvedeným způsobem se připravuje 5-
kyanoftalid, důležitý meziprodukt používaný při výrobě
antidepresivního léčiva citalopramu, s vysokými výtěžky
pohodlným, nenákladným způsobem.

metalloproteinasy. Řešení rovněž zahrnuje kompozice
inhibující matricovou metalloproteinasu a způsoby
inhibice matricové metalloproteinasy u savců.
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SCHERING CORPORATION, Kenilworth, NJ, US;

Substituované pyrazoly jako inhibitory p38
kinázy

4-(Heterocyklylsulfonamido)-5-methoxy-6-(2-
methoxyfenoxy)-2-fenyl-nebo
pyridylpyrimidiny jako antagonisté
endotelových receptorů

Sloučenina podle obecného vzorce tricyklické
sloučeniny, její použití, způsob ošetření
nádorových buněk, způsob inhibování
farnesylproteintransferasy a farmaceutický
prostředek

17.11.1999
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Řešení se týká nové skupiny pyrazolových sloučenin

Sloučeniny vzorce I jsou inhibitory receptorů endothelu, a

Sloučeniny podle obecného vzorce 1.0, kde R13
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Liao Shuyuan, Northbrook, IL, US;
Metz Suzanne, Chesterfield, MO, US;
Partis Richard A., Evanston, IL, US;
Perry Thao D., Red Bud, IL, US;
Rao Shashidhar N., St. Louis, MO, US;
Selness Shaun Raj, Chesterfield, MO, US;
South Michael S., Chesterfield, MO, US;
Stealey Michael A., Libertyville, IL, US;
Stealey Michael A., Libertyville, IL, US;
Talley John Jeffrey, St. Louis, MO, US;
Vazquez Michael L., Ballwin, MO, US;
Weier Richard M., Lake Bluff, IL, US;
Yu Yiangdong, Gurnee, IL, US;
Yu Yi, Skokie, IL, US;
Hanau Cathleen E., Chesterfield, MO, US;

Breu Volker, Schliengen, DE;
Coassolo Philippe, Wittenheim, FR;
Huber Rolf, Rheinfelden, CH;
Neidhart Werner, Hagenthal-le-Bas, FR;
Ramuz Henri, Birsfelden, CH;

Roux Sébastien, Basle, CH;
Wessel Hans Peter, Heitersheim, DE;

Guzi Timothy, Chatham, NJ, US;
Mallams Alan K., Hackettstown, NJ, US;
Cooper Alan B., West Caldwell, NJ, US;
Doll Ronald J., Maplewood, NJ, US;
Girijavallabhan Viyyoor M., Parsippany, NJ, US;
Taveras Arthur G., Denville, NJ, US;
Kelly Joseph M., Parlin, NJ, US;
Chao Jianping, Summit, NJ, US;
Rane Dinanath F., Morganville, NJ, US;
Ferreira Johan A., Bensalem, PA, US;
Han Viyyoor M., Parsippany, NJ, US;
Afonso Adriano, West Caldwell, NJ, US;
Aki Cynthia J., Rutherford, NJ, US;
Alvarez Carmen, Roselle Park, NJ, US;
Lalwani Tarik, Philadelphia, PA, US;
Desai Jagdish A., Spotswood, NJ, US;
Wang James J. S., Westfield, NJ, US;
Weinstein Jay, Upper Montclair, NJ, US;

obecného vzorce IB, kompozic s jejich obsahem a způsob
léčení poruch způsobovaných p38 kinázou.

proto je lze použít pro léčení chorob spojených se
změněným cévním tonusem a disfunkcí endothelu.

představuje imidazolový kruh; R14 karbamátovou,
močovinovou, amidovou nebo sulfonamidovou skupinu,
R8 představuje H a to tehdy, je-li alkylový řetězec mezi
amidovou skupinou nebo imidazolovou skupinou R13

substituován nebo R8 představuje arylalkylový,
heteroarylalkylový nebo cykloalkylový substituent a
zbývající substituenty mají specifický význam.
Sloučeniny, kdy R8 je H a alkylový řetězec mezi amidovou
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C 07 D 401/14, C 07 D 403/12, C 07 D 491/107, C 07
D 209/14, A 61 K 31/40, A 61 P 25/24, A 61 P 25/22

C 07 D 403/04, A 61 K 31/4164, A 61 K 31/505 // (C
07 D 403/04, C 07 D 233:54, C 07 D 239:24)

C 07 D 405/12, C 07 D 309/08 // (C 07 D 405/12, C 07
D 309:08, C 07 D 233:64)

2001-2270

1999-4750

2000-3159

MERCK PATENT GMBH, Darmstadt, DE;

SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION,
Philadelphia, PA, US;

PFIZER PRODUCTS INC., Groton, CT, US;

Derivát amidu a močoviny jako inhibitor 5-HT
reabsorbce a jako inhibitor 5-HT 1B/1D ligandů

Nové substituované imidazolové sloučeniny

Způsob výroby inhibitorů 5-lipoxygenasy s
různými heterocyklickými systémy

22.12.1998

01.07.1998

30.08.2000

PCT/EP98/08457

PCT/US98/13809WO 00/37456

WO 99/01130

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha, 11000;

Zelený Pavel JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

22.12.1998

02.07.1997

31.08.1999

1998EP/9808457

1997/051592

1999/151610

WO

US

US

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)
(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Derivát obecného vzorce I, kde znamená R1 3-indolyl,

Nové 1,4,5-substituované imidazolové sloučeniny a

Způsob výroby sloučenin obecného vzorce 1.3.0, kde

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Matzen Lisa, Mainz, DE;
Böttcher Henning, Darmstadt, DE;
Van Amsterdam Christoph, Darmstadt, DE;
Bartoszyk Gerd, Weiterstadt, DE;
Greiner Hartmut, Weiterstadt, DE;
Harting Jürgen, Darmstadt, DE;
Rautenberg Wilfried, Reinheim, DE;

Adams Jerry L., Wayne, PA, US;
Hall Ralph F., Villanova, PA, US;

Norris Timothy, Groton, CT, US;
Hnatow Megan Elizabeth, Charlestown, MA, US;

skupinou a imidazolovou skupinou R13 není substituován.
Použití těchto sloučenin pro výrobu léčiva pro léčení
karcinomu a po inhibici farnesylproteintransferasy.

popřípadě substituovaný substituenty ze souboru A, AO,
OH, Hal, CN, NO2, NH2, NHA, NA2, COA, CONH2,
CONHA2, CH2OH, CH2OA, CH2NH2, CH2NHA,
CH2NA2, COOH a COOA; R2 skupinu Ia, Ib, Ic nebo Id;
m 1 nebo 2; n 0, 1, 2, 3 nebo 4; Y zbytek 1,4-
cyklohexylenového, 1,3-pyrrolidinylenového, 1,4-
piperazinylenového nebo 1,4-piperidinylenového kruhu,
popřípadě částečně dehydrogenovaný; Z  (CH2)n nebo
(CH2)nNH-; q 0 nebo 1; r 0 nebo 1; R3 a; R4 AO; Hal F,
Cl, Br nebo J; A  C1-6alkyl s přímým nebo rozvětveným
řetězcem, s podmínkou, že q a r neznamenají současně
nulu, a jeho fyziologicky přijatelné soli je jako inhibitor 5-
HT resorpce a jako inhibitor 5-HT1B/1D ligandů vhodný
pro výrobu farmaceutických prostředků zvláště
antidepresiv a anxiolytik.

přípravky pro použití při léčení jako inhibitory CSBP/p38
kinasy.

zbytek vzorce 1.3.1 představuje elektronové deficitní
monocyklickou nebo benzoanelovanou bicyklickou N-
heterocyklickou skupinu obsahující dva atomy dusíku, při
němž se připraví reakční směs sestávající z tetrahydro-4-
[3-(4-fluorfenyl)thio]fenyl-2H-pyran-4-karboxamidu a
elektronově deficitního monocyklického nebo
benzoanelovaného bicyklického N-heterocyklu
obsahujícího dva atomy dusíku v aprotickém
rozpouštědle; za přítomnosti hydroxidu sodného nebo
draselného; popřípadě za přítomnosti katalyzátoru
fázového přenosu, zejména kvarterní amoniové soli nebo
fosfoniové soli; načež se tato reakční směs zahřívá pod
atmosférou dusíku. v přednostním provedení je
aprotickým rozpouštědlem dimethylsulfoxid, silnou bází v
pevné formě hydroxid sodný ve formě prášku nebo pelet, a
katalyzátorem fázového přenosu tetra-n-
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C 07 D 471/04, C 07 D 471/20, C 07 D 495/04, A 61 K
31/44, A 61 P 1/00, A 61 P 29/00, A 61 P 3/00 // (C 07
D 471/04, C 07 D 221:00, C 07 D 229:00)

C 07 D 471/04, C 07 D 487/04, C 07 D 211/34, A 61 K
31/4375, A 61 P 7/02 // (C 07 D 471/04, C 07 D
249:00, C 07 D 221:00)

C 07 D 471/04, C 07 D 213/74, C 07 D 233/64

C 07 D 471/04, A 61 K 45/00, A 61 K 31/4985, A 61 P
1/16, A 61 P 11/00, A 61 P 37/08

2000-4580

2001-347

2001-360

2001-1164

SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES ET
D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES SAS, Paris,
FR;

ORTHO-MCNEIL PHARMACEUTICAL, INC.,
Raritan, NJ, US;

QUÍMICA SINTÉTICA, S. A., Barcelona, ES;

FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO., LTD.,
Osaka-shi, JP;

Beta-karbolinové sloučeniny

Triazolopyridiny pro léčení thrombotických
poruch

Způsob přípravy N,N,6-trimethyl-2-(4-
methylfenyl)-imidazo[1,2-a]pyridin-3-
acetamidu a jeho solí

Nové soli pyridopyridazinové sloučeniny a
jejich krystaly

08.06.1999

21.07.1999

04.08.1999

22.09.1999

PCT/US99/12874

PCT/US99/16572

PCT/ES99/00250

PCT/JP99/05182

WO 99/64420

WO 00/06570

WO 00/08021

WO 00/18768

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha 1, 11000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

(72)
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(72)
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12.06.1998, 12.06.1998

27.07.1998, 15.07.1999

06.08.1998

29.09.1998

1998/097297, 1998/089180

1998/094231, 1999/354032

1998/9801694

1998/274440

US, US

US, US

ES

JP

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Předkládaný vynález se týká sloučenin vzorce I, kde

Vynález se týká nových derivátů triazolopyridinu, které

Vynález se týká způsobu, který zahrnuje redukci

Předkládaný vynález se týká nové pyridopyrazinové

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Thurieau Christophe Alain, Paris, FR;
Poitout Lydie Francine, Le Kremlin-Bicetre, FR;
Galcera Marie-Odile, Bondoufle, FR;
Moinet Christophe Philippe, Montrial, CA;
Gordon Thomas D., Medway, MA, US;
Morgan Barry A., Franklin, MA, US;
Bigg Dennis C. H., Gif sur Yvette, FR;
Pommier Jacques, Paris, FR;

Hoekstra William J., Villanova, PA, US;

Lawson Edward C., Lansdale, PA, US;
Maryanoff Bruce E., Forest Grove, PA, US;

Labriola Rafael, Buenos Aires, AR;

Shimazaki Norihiko, Ibaraki, JP;
Watanabe Masaru, Hyogo, JP;
Ichihara Masaharu, Osaka, JP;
Kawai Nobutaka, Osaka, JP;
Machiya Koji, Hyogo, JP;
Kagara Kooji, Osaka, JP;

butylamoniumchlorid (TBAC). Výchozí látka, tetrahydro-
4-[3-(4-fluorfenyl)thio]-fenyl-2H-pyran-4-karboxamid se
vyrobí tak, že se tetrahydro-4-(3-bromfenyl)-2H-pyran-4-
nitril a 4-fluorthiofenyl nechají reagovat v rozpouštědle
sestávajícím z alifatického alkoholu s přímým nebo
rozvětveným řetězcem; za přítomnosti silné báze
sestávající z hydroxidu sodného nebo hydroxidu
draselného; za přítomnosti katalyzátoru na bázi
přechodového kovu, který zahrnuje komplex palladia; a
dále za přítomnosti pomocného ligandu, který zahrnuje
bidentátní, chirální, osově nesymetrickou aromatickou
sloučeninu.

substituenty mají specifický význam, které se váží k
somastotinovým receptorům a blokují sodíkové kanálky.

jsou použitelné jako antagonisté CpIIb/IIIa. Farmaceutické
přípravky obsahující triazolopyridinové deriváty podle
předkládaného vynálezu, způsoby léčení chorobných stavů
zprostředkovaných GPIIb/IIIa (např. způsoby pro léčení
trombotických poruch zprostředkovaných destičkami)
spolu se způsoby pro přípravu sloučenin a nových
meziproduktů.

hydroxyesteru obecného vzorce X jeho uvedením do
reakce s dimethylformamidem a následně s iminovou solí
obecného vzorce XIII připravenou in situ reakcí
thyonychloridu s dimethylformamidem a následnou
redukci pomocí vhodného redukčního činidla, která vede
ke vzniku esteru obecného vzorce XII, který se potom
uvede za vhodné teploty do reakce s dimethylaminem
v polyhydroxylovaném rozpouštědle.
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C 07 D 471/04, A 61 K 31/4375, A 61 P 9/10

C 07 D 487/04, A 61 K 31/505, A 61 P 35/04, A 61 P
29/00

C 07 D 487/04, A 61 K 31/505, A 61 P 29/00, A 61 P
25/00, A 61 P 11/06, A 61 P 3/10 // (C 07 D 487/04, C
07 D 239:00)

C 07 D 487/04, A 61 K 31/495, A 61 P 25/00 // (C 07 D
487/04, C 07 D 241:00, C 07 D 221:00)

2001-2407

2001-959

2001-1394

2001-2193

MERCK PATENT GMBH, Darmstadt, DE;

BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Basle, CH;

AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION,
Madison, NJ, US;

Derivát imidazol [4,5-c]pyridin-4-onu, způsob
jeho přípravy, jeho použití a farmaceutický
prostředek, který ho obsahuje

4-Aminopyrrolopyrimidiny jako inhibitory
kinasy

Derivát bicyklických, dusík obsahujících
heterocyklických sloučenin, způsob jeho
přípravy a farmaceutický prostředek, který ho
obsahuje

21.12.1999

17.09.1999

13.10.1999
PCT/EP99/10236

PCT/US99/21536

PCT/EP99/07675

WO 00/40583

WO 00/17202

WO 00/24744

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha, 11000;

Zelený Pavel JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;
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(87)
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(74)
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(74)

(57)

(57)

(57)

Derivát imidazol[4,5-c]pyridin-4-onu obecného vzorce I,

4-Amidnopyrrolopyrimidiny, které mají strukturní vzorec

Derivát bicyklických, dusík obsahujících heterocyklických

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)
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Mederski Werner, Erzhausen, DE;
Juraszyk Horst, Seeheim, DE;
Wurziger Hanns, Darmstadt, DE;
Tsaklakidis Christos, Weinheim, DE;
Dorsch Dieter, Ober-Ramstadt, DE;
Bernotat-Danielowski Sabine, Bad Neuheim, DE;
Melzer Guido, Hofheim, DE;
Anzali Soheila, Seeheim, DE;

Calderwood David, Framingham, MA, US;
Arnold Lee D., Westboro, MA, US;
Mazdiyasni Hormoz, Douglas, MA, US;
Hirst Gavin, Marlboro, MA, US;
Deng Bojuan B., Shrewsbury, MA, US;

Harris William, Henlow, GB;
Hill Christopher Huw, Baldock, GB;
Smith Ian Edward David, Wellington, GB;

sloučeniny a jejího krystalu, které mají velmi uspokojivé
vlastnosti v rozpustnosti a stabilitě. Konkrétněji jsou
poskytovány sloučenina shora uvedeného vzorce, její
solvát a jejich krystaly.

kde substituenty mají specifický význam a jeho soli a
solváty, je jakožto inhibitor koagulačního faktoru Xa
vhodný pro výrobu farmaceutických prostředků pro
ošetřování a předcházení thromboembolickým nemocem.

(I) a jejich fyziologicky přijatelné soli, jsou inhibitory
aktivity serin-/threoninkinasy a tyrosinkinasy. Některé
z kinas, jejichž aktivita je inhibována těmito sloučeninami
jsou účastny imunologických, hyperproliferatiních nebo
angiogenních procesů. Tyto sloučeniny tedy mohou zlepšit
chorobné stavy, při kterých je angiogenese nebo
hyperproliferace andotheliálních buněk faktorem. Tyto
sloučeniny se mohou použít k léčbě rakoviny,
hyperproliferatiních poruch, revmatoidní artritidy, poruch
imunitního systému, odmítnutí transplantátu a zánětlivých
poruch.

sloučenin obecného vzorce I, kde substituenty mají
specifické významy a jeho farmaceuticky přijatelné soli
jsou inhibitory proteinkinázy. Použití pro ošetřování nebo
profylaxi zánětů, imunologických, onkologických,
bronchopulmonárních, dermatologických a
kardiovaskulárních poruch, pro ošetřování astma, poruch
centrálního nervového systému nebo diabetických
komplikací nebo pro prevenci odmítání štěpů po
transplantační chirurgii. Způsob jeho přípravy a jeho
použití.
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C 07 D 493/08, A 61 K 31/35, A 61 P 19/00, A 61 P
25/00, A 61 P 35/04, A 61 P 31/18 // (C 07 D 493/08, C
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35/04 // (C 07 D 495/04, C 07 D 333:00, C 07 D
221:00)
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PFIZER PRODUCTS INC., Groton, CT, US;

PFIZER PRODUCTS INC., Groton, CT, US;

JANSSEN PHARMACEUTICA N. V., Beerse, BE;

Deriváty 2,3,4,4a-tetrahydro-1H-pyrazino(1,2-
a)chinoxalin-5(6H)onu, způsob jejich výroby a
jejich použití

Bicyklické deriváty kyseliny hydroxamové

Deriváty thienopyrimidu a thienopyridinu,
farmaceutické kompozice a způsoby léčení na
jejich bázi

Benzothieno [3,2-c] pyridiny jako antagonisté
alfa2

16.12.1999

24.03.1999

22.10.1998

01.10.1999
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PCT/IB99/00503

PCT/IB98/01691
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Sloučeniny vzorce I a jejich enantiomery, kde R je atom

Bicyklické deriváty hydroxamové kyseliny obecného

Deriváty thienopyrimidinu a thienopyridinu obecného

Vynález se týká sloučenin obecného vzorce I, jejich N-
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Sabb Annmarie Louise, Pennington, NJ, US;
Welmaker Gregory Scott, Jackson, NJ, US;
Nelson James Albert, Washington Crossing, PA, US;

Robinson Ralph Pelton, Gales Ferry, CT, US;

Munchhof Michael John, Salem, CT, US;
Sobolov-Jaynes Susan Beth, Ivoryton, CT, US;

Kennis Ludo Edmond Josephine, Beerse, BE;
Pieters Serge Maria Aloysius, Beerse, BE;
Bischoff Francois Paul, Beerse, BE;

vodíku nebo alkyl s 1 až 6 atomy uhlíku; R´je atom
vodíku, alkyl s 1 až 6 atomy uhlíku, acyl s 2 až 7 atomy
uhlíku, nebo aroyl; R1, R2, R3 a R4 jsou každá nezávisle
atom vodíku, alkyl s 1 až 6 atomy uhlíku, alkoxy s 1 až 8
atomy uhlíku, halogen, trifluoralkyl, -CN. alkylsulfonamid
s 1 až 6 atomy uhlíku, alkylamid s 1 až 6 atomy uhlíku,
amino, alkylamino s 1 až 6 atomy uhlíku, dialkylamino s 1
až 6 atomy uhlíku a alkylové části, trifluoralkoxy s 1 až 6
atomy uhlíku, acyl a 2 až 7 atomy uhlíku, nebo aroyl; X je
CR5R6 nebo karbonylová skupina; R5 a R6 jsou každá
nezávisle atom vodíku nebo alkyl s 1 až 6 atomy uhlíku;
nebo jejich přijatelné soli, za předpokladu, že alespoň
jedna ze skupin R1, R2, R3 nebo R4 není atom vodíku,
které mají antagonistický účinek na receptor 5HT2C a které
jsou použitelné pro léčení poruch týkajících se centrálního
nervového systému, jako jsou nutkavé poruchy, deprese,
úzkost, schizofrenie, migréna, poruchy spánku, poruchy
přijímání potravy, obezita, diabetes typu II a epilepsie.

vzorce I, kde Z a Q mají specifický význam, farmaceutické
kompozice na jejich bázi a způsoby léčení chorob, které je
možno léčit inhibicí matričních metalloproteinas nebo
inhibicí savčího reprolysinu, u savců, jako člověka.

vzorce 1 a 2, kde X1, R1, R2 a R11 mají specifický význam,
a jejich farmaceuticky vhodné soli a hydráty těchto
sloučenin, farmaceutické kompozice na jejich bázi a
způsoby léčení hyperproliferativních chorob u savců.

oxidových forem, farmaceuticky přijatelných adičních solí
a stereochemicky izomerních forem, ve kterých každé R1

nezávisle znamená atom vodíku, atom halogenu,
alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, nitroskupinu,
hydroxyskupinu nebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy
uhlíku; Alk znamená alkandiylovou skupinu s 1 až 6
atomy uhlíku; n znamená 1 nebo 2; p znamená 0,1 nebo 2;
D znamená případně substituovaný mono-, bi- nebo
tricyklický heterocykl obsahující dusík. Sloučeniny podle
vynálezu mají antagonistickou účinnost na centrální α2-
adrenoceptor. Vynálezu se dále týká způsobu jejich
přípravy, prostředků které je obsahují a jejich použití jako
léčiva.
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Tricyklické delta3-piperidiny jako antagonisté
alfa2

Tricyklické delta3-piperidiny jako
farmaceutika

Cefemové sloučeniny obsahující imidazo/4,5-
b/pyridiniummethyl mající široké
antibakteriální spektrum

Chinolinové deriváty
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Vynález se týká sloučenin obecného vzorce I, jejich N-

Vynález se týká sloučenin obecného vzorce I, jejich N-

Cefemové sloučeniny obecného vzorce I se širokým

Tento vynález se týká nových chinolinových derivátů,
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oxidových forem, farmaceuticky přijatelných adičních solí
a stereochemicky izomerních forem, ve kterých Alk
znamená alkandiylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku; n
znamená 1 nebo 2; X1 znamená -O-, -S(=O)- nebo -
S(=O)2; každé R1 nezávisle znamená atom vodíku, atom
halogenu, alkylovou skupinu  s 1 až 6 atomy uhlíku,
nitroskupinu, hydroxyskupinu nebo alkoxyskupinu s 1 až
4 atomy uhlíku; D znamená případně substituovaný mono-
, bi- nebo tricyklický heterocykl obsahující dusík, 2H-
benzopyranon, benzamid, benzofenon nebo fenoxyfenyl.
Sloučeniny podle vynálezu mají antagonistickou účinnost
na centrální α2-adrenoreceptor. Vynález se dále týká
způsobu jejich přípravy, prostředků, které je obsahují a
jejich použití jako léčiva.

oxidových forem, farmaceuticky přijatelných adičních solí
a stereochemicky izomerních forem, kde Alk znamená
alkandiylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku; n znamená
1 nebo 2; x je -O-, -S-, -S(=O)- nebo -S(=O)2; každé R1

nezávisle znamená atom vodíku, atom halogenu,
alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, nitroskupinu,

hydroxyskupinu nebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy
uhlíku; D je indol, benzizoxazol, benzizothiazol, 2H-
benzopyranon, fenoxyfenyl, benzamid, benzofenon nebo
benzopyrimidinon. Sloučeniny podle vynálezu mají
antagonistickou aktivitu na α2-adrenoreceptor. Vynález se
dále týká jejich přípravy, farmaceutického použití a
prostředků.

antibakteriálním spektrem proti různým patogenním
bakteriím včetně MRSA, kdy ve vzorci I X je N nebo CY
a Y je H nebo halogen; R1 je aminoskupina nebo chráněná
aminoskupina; R2 je vodík nebo případně substituovaný
nižší alkyl atd.; R3 je vodík atd.; R4 je vodík, případně
substituovaný nižší alkyl nebo případně substituovaný
heterocyklus obsahující atom dusíku atd.; R5 je vodík atd.;
a vlnovka znamená syn- nebo anti-izomer nebo jejich
směs.
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Organokřemičité sloučeniny

Způsob přípravy ve vodě rozpustných
sulfonovaných organofosforových sloučenin a
organické reakce prováděné dvoufázovou
katalýzou

Způsob přípravy cyklo(Asp-DPhe-NMeVal-Arg-
Gly)

Regulační/rozvinuté peptidy Ezrinu
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Organokřemičitá sloučenina obecného vzorce I se vyrábí

Způsob přípravy ve vodě rozpustných sulfonovaných

Způsob přípravy cyklického pentapeptidu cyklo(Arg-Gly-

Nabité molekuly, které se specificky váží na hepreceptor,

(21)
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(21)

(71)
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Luginsland Hans-Detlef Dr., Köln, DE;

Aouni Larbi, Bron, FR;
Burattin Paolo, Lyon, FR;
Coqueret Pierre, Francheville, FR;
Huser Marc, Villeurbanne, FR;

Jonczyk Alfred, Darmstadt, DE;
Arnold Markus, Neu-Isenburg, DE;

Holms Rupert Donald, London, GB;

které mají farmakologickou aktivitu, způsobů jejich
přípravy, prostředků je obsahujících a jejich použití při
léčbě poruch CNS.

tím, že triazinové sloučeniny s funkčními skupinami
(například chlorem) reagují s příslušnými sloučeninami
(například merkaptosloučeninami).

organofosforových sloučenin, jenž je obzvláště vhodný pro
organické reakce prováděné dvoufázovou katalýzou. Ve
vodě rozpustná sulfonovaná organofosforová sloučenina se
předtím, než se použije jako jkatalyzátorový ligand,
zpracuje za účelem alespoň částečného odstranění
sulfitových radikálů a sloučenin. Jsou popsány i organické

reakce katalyzované dvoufázový systémem obsahujícím
sulfonovaný organofosforový ligand zpracovaný za účelem
odstranění sulfitů.

Asp-DPhe-NMeVal) cyklizací lineárního pentapeptidu
voleného ze souboru zahrnujícího H-Arg(Pbf)-Gly-
ASp(OBzl)-DPhe-NMeVal-OH, H-Gly-Asp(OBzl)-DPhe-
NMeVal-Arg(Pbf)-OH, H-Asp(OBzl)-DPhe-NMeVal-
Arg(Pbf)-Gly-OH, H-DPhe-NMeVal-Arg(Pbf)-Gly-
Asp(OBz)-OH a H-NMeVal-Arg(Pbf)-Gly-Asp(OBzl)-
DPhe-OH, následným odstraněním chránicí skupiny a
popřípadě další konverzí na fyziologicky přijatelné soli.

regulační místo v lidském ezrinu. Peptidy nebo jiné nabité
molekuly, které se váží na hepreceptor, což se příznivě
odráží v medicínsky užitečných imunitních odpovědích.
Tyto nabité molekuly mohou být podány orálně a také
jinými cestami pro léčbu různých infekčních onemocnění
a rakoviny. Hepreceptor (lidský ezrin 308 - 373)
obsahující dvě přilehlé alfa helikální domény, které jsou
vzájemně složeny v pantové oblasti (M339--M340) a
stabilizovány náboji komplementátního vedlejšího
vedlejšího řetězce primární aminokyselinové sekvence
v rozpustné cytoplazmatické konformaci ezrinu.
V rozvinuté membráně spojené s konformací ezrinu, je
hepreceptor protlačen buněčnou membránou a vystaven na
vnějším povrchu buňky. Hepreceptor- doména A
(aminokyseliny čísla 308-339 lidského ezrinu) obsahuje
následující sekvenci 32 aminokyselin. SEQ  ID  1
AREEKHQKQLERQQLETEKKRRETVEREKEQM.
Hepreceptor- doména B (aminokyseliny čísla 340-373)
lidského ezrinu) obsahuje následující sekvenci 34
aminokyselin (tyrozin 353  (Y) může být fosforylován na
fosfotyrozin (Yp) v membráně spojené s konformací
ezrinu:  SEQ  ID  2
MREKEELMLRLQDY(p)EEKTKKAERELSEQIQRALQ
.
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Práškové zesítěné absorpční polymery, způsob
jejich výroby a jejich použití
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Peptidové analogy peptidu-1, který je podobný glukagonu,

Řešení se týká způsobu výroby zhutněné sypké lakařské

Způsob výroby zesítěných polysacharidů, obsahujících

Zesítěné absorpční polymery, založené na částečně

Blokové kopolymery obsahují alespoň dva tvrdé bloky S1

Mikrobuněčné elastomery a způsob přípravy těchto
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jejich farmakologicky přijatelné soli, metody použití
takových analogů pro léčení savců a vhodné
farmaceutické prostředky, které tyto analogy obsahují.

suroviny na basi nitrocelulosy, při kterém se vodou nebo
alkoholy zvlhčená lakařská surovina protlačuje přes
matrici, opatřenou otvory.

karboxylové skupiny, umožňující úplnou kontrolu stupně
zesítění stejně jako vysokou reprodukovatelnost, týkající
se kontantních charakteristik konečného produktu. Způsob
zahrnuje první krok: aktivaci karboxylových skupin v
bezvodém aprotickém rozpouštědle a poté reakci s
polyaminem. Získaný zesítěný polysacharid může být
podroben sulfataci pěti hydroxylových skupin.

neutralizovaných, monoethylenicky nenasycených
monomerech s kyselými skupinami, mající zlepšené
vlastnosti, zejména z hlediska schopnosti transportovat ve
zbobtnalém stavu kapaliny, a které jsou následně zesítěny
na povrchu při teplotě > 150 °C kombinací polyolu,
jakožto sekundárního zesíťujícího činidla a kationtu ve
formě vodného roztoku.

a S2 z vinyloaromatických monomerů a alespoň jeden
mezi nimi ležící statistický měkký blok B/S z
vinylaromatických monomerů a dienů. Podíl tvrdých
bloků činí přes 40 % hmotn., vztaženo na celý blokový
kopolymer. Způsob výroby spočívá v tom, že se blokové
kopolymery vytváří sekvenční aniontovou polymerizací,
přičemž se polymerizace měkkého bloku (B/S) provádí v
přítomnosti draselné soli. Blokové kopolymery nebo
polymerové směsi se používají k výrobě vláken, fólií a
tvarových těles.

elastomerů. Tento způsob přípravy zahrnuje reakci
polymerní složky  (strana "B") s předpolymerem
obsahujícím koncové isokyanátové skupiny (strana "A").
Předreagování vhodného podílu činidla pro prodloužení
řetězce na straně "A", který rovněž zahrnuje polyol s
vysokým obsahem primárních skupin vykazující nízkou
míru nenasycení, je klíčovým bodem přípravy
nízkohustotních (hustota nižší než 0,5 g/cm3)
mikrobuněčných elastomerů, přičemž nedochází k výskytu
problémů s nedostatečnou zpracovatelností nebo špatnými
fyzikálními charakteristikami. Tento způsob přípravy je
snadno realizovatelný a umožňuje získání lehčích, vysoce
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HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC, Salt Lake
City, UT, US;

BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;

BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen,
DE;

THE DOW CHEMICAL COMPANY, Midland, MI,
US;

Způsob připravy tvarových polyuretanových
materiálů

Způsob výroby polyamidu 6 s nízkým obsahem
extrahovatelného podílu, s vysokou viskozitní
stabilitou a nízkou rychlostí remonomerace

Použití heterogenních katalyzátorů v postupu
výroby polyamidů

Stabilizované plasty s otěruvzdorným
povrchem

Polopevná pěna s otevřenou buněčnou
strukturou s odlupujícím se grafitem

24.02.2000

10.02.2000

13.01.2000

13.04.2001

02.02.2000

PCT/EP00/01514

PCT/EP00/01089

PCT/EP00/00235

PCT/US00/02702

WO 00/55232

WO 00/47651

WO 00/42090

WO 00/46283

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Hakr Eduard Ing., Přístavní 24, Praha 7, 17000;

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

17.03.1999

11.02.1999

13.01.1999

14.04.2000

02.02.1999

1999/99105419

1999/19905754

1999/19901013

2000/10018429

1999/118280

EP

DE

DE

DE

US

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

Způsob přípravy polyuretanového materiálu ve formě

Kontinuální způsob výroby polyamidů reakcí alespoň

Použití oxidů kovů jakožto heterogenních katalyzátorů při

Plast, dlouhodobě chráněný proti UV-záření, s

Způsob výroby polopevné, nízkohustotní polyurethanové

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Bleys Gerhard Jozef, Heverlee, BE;
Huygens Eric, Heverlee, BE;
Leenslag Jan-Willem, Tremelo, BE;
Moureau Herman Eugene Germain, Tienen, BE;

Mohrschladt Ralf, Schwetzingen, DE;
Hildebrandt Volker, Mannheim, DE;
Yamamoto Motonori, Mannheim, DE;

Mohrschladt Ralf, Schwetzingen, DE;
Hildebrandt Volker, Mannheim, DE;

Hofacker Steffen, Butzbach, DE;
Mager Michael, Leverkusen, DE;
Womelsdorf Hermann-Jens, Leverkusen, DE;

Van Den Bosch Ronald J. M., Axel, NL;
De Vos Hans A. G., Terneuzen, NL;

kvalitních polyurethanových produktů, včetně ochranných
pomůcek pro oblast sportu, loketní opěrky nebo volanty
pro automobilový průmysl a mezipodešve nebo podešve
pro obuvnický průmysl.

zahrnující následující kroky: 1) alespoň na ty povrchy
formy, které budou ve styku se složkami použitými pro
přípravu polyuretanového materiálu a/nebo s hotovým
polyuretanovým materiálem, se nanese externí činidlo pro
uvolnění formy; 2) složky, které se mají použít pro
přípravu polyuretanového materiálu se naplní do formy; 3)
složky se nechají reagovat a tvořit polyuretanový materiál;
4) takto vzniklý polyuretanový materiál se vyjme z formy
a 5) kroky 2, 3 a 4 se zopakují nejméně desetkrát, aniž by
se opakoval krok 1, přičemž nejméně 25 % hmotnostních
složek použitelných pro přípravu polyuretanového
materiálu, s vyloučením vody, pokud se použije, tvoří
polyetherpolyol, který má průměrnou nominální
funkcionalitu 2 až 6, průměrnou ekvivalentní hmotnost
500 až 5000 oxyethylenu nejméně 50 % hmotnostních.

jednoho aminonitrilu s vodou zahrnuje následující stupně:
(1) reakci alespoň jednoho aminonitrilu s vodou při
teplotě v rozmezí od 200 °C do 290 °C a při tlaku v
rozmezí od 4 MPa do 7 MPa v proudové trubici obsahující
katalyzátor na bázi Brőnstedovy kyseliny vybraný ze
skupiny zahrnující katalyzátory na bázi β-zeolitů,
fylosilikátů nebo oxidů kovu, přičemž tento katalyzátor
má formu pevného lože; (2) diabatickou nebo
adiabatickou expanzi reakční směsi ze stupně (1) do první
separační zóny, ve které je tlak v rozmezí od 2 MPa do 4
MPa, přičemž uvedený tlak je alespoň  o 1 MPa nižší než
tlak ve stupni (1), a teplota v rozmezí od 220 °C do 290
°C, přičemž k uvedené expanzi dochází při mžikovém
odpařování a odstraňování amoniaku, vody a
aminonitrilového monomeru a oligomeru; (3) další reakci
reakční směsi ze stupně (2) v přítomnosti vody při teplotě
v rozmezí od 200 °C do 290 °C a při tlaku v rozmezí od
2,5 MPa do 5,5 MPa a v přítomnosti nebo bez přítomnosti

katalyzátoru na bázi Brőnstedovy kyseliny vybraného ze
skupiny zahrnující katalyzátory na bázi β-zeolitů,
fylosilikátů nebo oxidů kovů, přičemž tento katalyzátor
má formu pevného lože; (4) diabatickou nebo
adiabatickou expanzi reakční směsi ze stupně (3) do druhé
separační zóny, ve které je tlak v rozmezí od 1 kPa do 2
MPa, přičemž uvedený tlak je alespoň o 2 MPa nižší než
tlak ve stupni (3), a teplota v rozmezí od 220 °C do 290
°C, přičemž k uvedené expanzi dochází při mžikovém
odpařování a odstraňování amoniaku, vody a
aminonitrilového monomeru a oligomeru.

výrobě polyamidů polymerací laktamů a případně dalších,
polyamid vytvářejících monomerů, přičemž uvedené oxidy
kovů se používají ve formě, která umožňuje jejich
mechanické odstranění z reakční směsi, a tyto oxidy kovů
jsou odstraňovány z reakční směsi během nebo po
skončení uvedené reakce, přičemž tyto katalyzátory se
používají za účelem snížení obsahu extrahovatelného
podílu v získaném polyamidu.

otěruvzdorným povrchem, je opatřen povlakem
sestávajícím z alespoň jedné vrstvy obsahující oxid
zinečnatý a alespoň jedné otěruvzdorné vrstvy, přičemž
plast je zvolen z polyamidu, polyethylenu, polystyrenu atd.

pěny s otevřenou buněčnou strukturou, která je vhodná pro
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C 08 J 9/00

C 08 J 9/14

C 08 L 33/06, C 08 L 51/00, C 08 K 3/00, C 08 K 5/00

C 09 B 45/48

C 09 B 67/00, C 08 J 3/20

2001-2985

2001-85

2001-2803

2001-1205

2001-1264

HENKEL TEROSON GMBH, Heidelberg, DE;

FLEXIBLE PRODUCTS COMPANY, Marietta, GA,
US;

INEOS ACRYLICS UK LIMITED, Southampton,
GB;

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen,
DE;

VÝSKUMNÝ ÚSTAV CHEMICKÝCH VLÁKIEN,
A. S., Svit, SK;

Termicky expandovatelný výlisek tvrditelný za
horka

Zlepšená latexová pěna

Plastický materiál s biocidní účinností a
způsob jeho výroby

Kontinuální způsob výroby pigmentů z
kovových komplexů

Koncentráty barvicích prostředků k barvení
polyesterových textilních vláken

23.02.2000

24.06.1999

16.03.1999

02.04.2001

06.04.2001

PCT/EP00/01474

PCT/US99/14346

PCT/GB99/00686

WO 00/52086

WO 00/02958

WO 99/47595

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

Zelený Pavel JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Hakr Eduard Ing., Přístavní 24, Praha 7, 17000;

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

03.03.1999

09.07.1998

17.03.1998

03.04.2000

10.04.2000

1999/19909270

1998/112420

1998/9805487

2000/10016547

DE

US

GB

DE

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Termicky expandovatelný výlisek tvrditelný za horka

Kompozice latexové pěny obsahuje 40 až 80 dílů první

plastické materiály tvořené akrylovým polymerem, který

Kontinuální způsob výroby kovových komplexů

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Reitenbach Dirk, St. Leon-Rot, DE;
Muenz Xaver, Heidelberg, DE;

Tabakovic Rifat, Joliet, IL, US;

Beverly Gordon Maxwell, Blackburn, GB;
Ellacott Michael John, Waddington, GB;

Herrmann Udo Dr., Dormagen, DE;
Weismantel Lothar Dr., Köln, DE;
Linke Frank, Köln, DE;
Göbel Ronald, Leverkusen, DE;
Krumbach Bernhard, Leverkusen, DE;
Frank Wolfgang Dr., Köln, DE;

Staruch Radoslav Ing., Svit, SK;
Brejka Ondrej Ing., Poprad, SK;
Mezovský Milan, Svit, SK;

obecné použití jakožto tepelně izolační materiál a/nebo pro
použití v akustických aplikacích, přičemž způsob zahrnuje
reakci (a) polyisokyanátu a (b) polyolu, jehož střední
molekulová hmotnost je 100 až 10 000 a jehož průměrná
funkcionalita je 2 až 8, v přítomnosti (c) účinného
množství odlupovacího grafitu, (d) nadouvadla a (e)
případně dalších pomocných látek.

vyrobitelný ze směsi, která se skládá z alespoň jedné pevné
pryskyřice, jedné tekuté relativní pryskyřice, alespoň jedné
flexibilizující reaktivní pryskyřice a tvrdidel a/nebo
urychlovačů nebo hnacích prostředků. Tento výlisek je
vhodný pro vyztužení a/nebo zesílení tenkostěnných
kovových konstrukcí a pro vyztužení dutých kovových
lehkých konstrukcí.

latexové emulze; 0 až 60 hmotnostních dílů emulze
kopolymeru styren obsahujícího karboxylovaného
akrylového latexu; 1,6 až 6 dílů neionogenního tenzidu, 0
až 3 díly koalescenčního činidla, 0 až 5 dílů pomocného
tenzidu, 15 až 80 dílů škrobu a hnací plyn v množství od 2
% do 10 % hmotn. výsledné kompozice, přičemž tato
kompozice je obsažena v aerosolové nádobce pod tlakem
uvedeného hnacího plynu. Způsob přípravy zahrnuje
přidání 20 až 100 dílů škrobu ke 100 dílům latexové
emulze mající obsah pevného podílu 30 až 70 % hmotn.,
spolu s 1 až 6 díly tenzidu mající HLB 15 nebo větší, 0,5
až 4 díly koalescenčního činidla a 0,1 až 0,5 díly
polyoxyethylenoxidového pomocného tenzidu, majícího
relativní molekulovou hmotnost 80 000 až 8 000 000, a
umístění této modifikované latexové kompozice do
aerosolového obalu společně s 3 až 8 % hmot.
aerosolového hnacího plynu, vztaženo na hmotnost
výsledné kompozice.

obsahuje 5 až 50 % hmotn. pryžového kopolymeru a
biocidní sloučeninu. Plastický materiál je použitelný jako
součást chladícího zařízení, pracovní plochy nebo jako
stavební materiál. Materiál může být použit jako povlak
podkladového materiálu. Způsob výroby laminátových
materiálů, které obsahují plastický materiál.

vícemocných kovových iontů s mono-, di-, tri- nebo
tetraanionty azosloučeniny, která odpovídá vzorce I nebo
jeho tautomerním strukturám, kde znamenají R a
R´nezávisle na sobě zbytky -OH, -NH2, -NH-CN,
acylamino, arylamino nebo p-chlorfenyl a R1 a R1´

nezávisle na sobě skupinu -OH nebo -NH2, která obsahuje
vloženou nejméně jednu chemickou sloučeninu rozdílnou
do výše uvedených chemických sloučenin (interkalát),
smícháním disperze alkalické soli sloučeniny (I) s
kovovou solí vybraného vícemocného kovu při teplotě 10
až 35 °C po dobu 1 až 25 minut, přimícháním vodného
roztoku, disperze nebo emulze uvedeného interkalátu,
případně za desintegrace částic pevné látky směsi před
a/nebo po přimíchání interkalátu, provedením směsi
reakční zónou s teplotou nejméně 85 až 140 °C při době
zdržení 1 až 15 minut, případně za regulace hodnoty pH
směsi na hodnotu pH 0,5 až 3, upravením hodnoty směsi
na hodnotu nejméně 5 a izolací hotového kovového
komplexu interkalátu.
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C 09 B 67/00

C 09 C 1/00, C 09 C 1/64, C 09 D 11/00

C 09 C 1/50

C 09 D 5/03, C 09 D 163/00

C 09 D 5/20, C 09 D 175/04, C 09 D 175/02

C 09 D 5/46, C 09 D 167/02

2001-2831

2001-718

2000-4596

2001-3350

2001-823

2001-1340

BROCKHUES GMBH & CO. KG, Walluf, DE;

SICPA HOLDING S. A., Prilly, CH;

CABOT CORPORATION, Boston, MA, US;

VANTICO AG, Basel, CH;

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen,
DE;

TIGERWERK LACK- U. FARBENFABRIK GMBH
& CO. KG., Wels, AT;

Pigmentový granulát k barvení nepolárních
médií a způsob jeho výroby

Opticky proměnlivá barviva pro barevný posuv
mezi dvěma odlišnými barvami, potahová směs
obsahující tato barviva, způsob jejich výroby a
substrát potažený potahovou solí

Způsob výroby sazí a zařízení k provádění
tohoto způsobu

Matovací činidla pro tepelně vytvrditelné
systémy

Snímací laky

23.01.2001

30.07.1999

09.06.1999

07.03.2000

06.03.2001

PCT/EP01/00709

PCT/EP99/05454

PCT/US99/13042

PCT/EP00/01967

WO 01/55264

WO 00/12634

WO 99/64522

WO 00/56821

Kreizlová Dana Ing., tř. T. Bati 299, Zlín, 76422;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha, 11000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Kubát Jan Ing., Přístavní 24, Praha 7, 17000;

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

26.01.2000

31.08.1998, 21.12.1998

09.06.1998

19.03.1999, 21.12.1999

08.03.2000

2000/524

2000/10003248

1998/98810860, 1998/98811248

1998/088620

1999/529, 1999/2342

2000/10011277

SK

DE

EP, EP

US

CH, CH

DE

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

Koncentráty se skládají z 15 až 30 % hmotn. barvicích

Pigmentový granulát ke zbarvení asfaltu, bitumenu,

Opticky proměnlivé pigmenty (10), mající barevný posun

Způsoby pro zavádění proudu tekutiny do sazného

Matovací činidlo pro tepelně vytvrditelné systémy,

Vynález se týká snímacích laků z nejméně dvou ve vodě

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Egger Christian, Pralormo, IT;
Nungess Klaus, Neu-Isenburg, DE;
Veit Adolf, Wiesbaden, DE;
Vogler Stefan, Walluf, DE;

Bleikolm Anton, Ecublens, CH;
Rozumek Olivier, St. Martin, CH;
Müller Edgar, Lausanne, CH;

Green Martin C., Boxborough, MA, US;

Grob Carmelina, Riehen, CH;
Rickert Christoph, Reinach, CH;
Künzi Daniel, Basel, CH;

Müller Hans-Peter, Odehthal, DE;
Gruttmann Horst, Leverkusen, DE;
Petzoldt Joachim, Monheim, DE;
Müller Heino, Leverkusen, DE;
Irle Christoph, Dormagen, DE;

prostředků a 85 až 70 % hmotn. směsi polymerního
nosiče, přičemž barvicí prostředky tvoří směs sazí a barviv
rozpustných v polyesteru v poměru 3:1 až 5.1 a směs
polymerního nosiče tvoří polyalkyléntereftalát, přísady pro
regulaci viskozity taveniny koncentrátu, kluzná činidla a
stabilizátory.

bitumenních látek, téru a syntetických hmot, stejně jako
výroby takovýchto granulátů. Směs určená ke granulování
sestává ze směsi, která zahrnuje pigmenty, minimálně
jeden prostředek na podporu zbarvení  a rozdělení v
nepolárních médiích a/nebo minimálně jeden dispergátor
pro polární systémy, stejně jako eventuální rozpouštědlo.

mezi dvěma odlišnými barvami, obsahují zcela odrazivou
vrstvu, vytvořenou prostřednictvím fyzikálního nanášení
srážením par z hliníkové slitiny (11). Tyto pigmenty
vykazují vynikající barevnost a odolnost vůči korozi,
zejména v jakémkoliv typu potahové směsi nebo tiskařské
barvy a zejména za přítomnosti vody.

reaktoru a pro výrobu sazí, při kterém je proud tekutiny
obsahující oxidační činidlo, dusík, vodík, uhlovodíkový
materiál nebo jejich směsi zaváděn do vytékajícího proudu
proudícího sazným reaktorem v axiálním směru.

zejména pro práškové povlakové kompozice, které
obsahují alespoň jeden polymer, obsahující karboxylovou
skupinu, jako pojivo, a alespoň jednu sloučeninu
obsahující epoxyskupinu, jako zesíťující činidlo, přičemž
matovací činidlo obsahuje alespoň následující složky: (a)
sůl kovu nebo komplex kovu s organickou sloučeninou,
přičemž kov je zvolen ze skupiny zahrnující hořčík,
vápník, stroncium, baryum, zinek, hliník, cín a antimon , a
(b) polymerační produkt monomerů, přičemž monomery
zahrnují monomery obsahující epoxyskupinu a epoxidová
hodnota polymeračního produktu činí od 0,1 do 8
ekvivalentů epoxyskupin, a celkový poměr epoxidových
ekvivalentů komponenty (b) ku kovovým ekvivalentům
komponenty (a) činí od 0,2 do 120.

dispergovaných složek A a B, přičemž složkou A je
polyurethanpolymočovina a složkou B je polymer.
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C 09 D 175/04

C 09 D 175/06

C 09 J 163/00, C 09 J 11/06, C 09 J 11/08, C 08 G
18/36, C 08 G 18/38, C 08 G 18/80, C 08 G 59/18, C
08 G 59/40, C 09 J 175/04

C 09 K 3/14, C 01 F 7/02

C 09 K 5/04, C 11 D 7/50, C 23 G 5/028, G 03 C
11/00

2001-1204

2001-981

2001-2877

2001-2894

2001-2093

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen,
DE;

MCWHORTER TECHNOLOGIES, INC.,
Carpentersville, IL, US;

HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF
AKTIEN, Düsseldorf, DE;

PEM ABRASIFS-REFRACTAIRES, Courbevoie, FR;

SOLVAY (SOCIETE ANONYME), Bruxelles, BE;

Směsné práškové laky

Polyurethanové disperze

Prostředek pro tvorbu povlaků

Rozpustné lepidlo a jeho použití

Brusná zrna tvořená polykrystalickou
aluminou a způsob jejich výroby

Kompozice obsahující 1,1,1,3,3-
pentafluorbutan a její použití

12.10.1999

02.04.2001

09.09.1999

29.01.2000

09.02.2000

10.12.1999

PCT/AT99/00243

PCT/US99/20690

PCT/EP00/00719

PCT/FR00/00299

PCT/EP99/09798

WO 00/23530

WO 00/17276

WO 00/47686

WO 00/47688

WO 00/36046

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

15.10.1998, 07.12.1998

03.04.2000

18.09.1998

08.02.1999

15.02.1999

12.12.1998, 12.03.1999

1998/1726, 1998/2054

2000/10016548

1998/156050

1999/19904835

1999/9901962

1998EP/9808160, 1999/99200762

AT, AT

DE

US

DE

FR

WO, EP

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

Předložený vynález se týká za tepla tvrditelných systémů

Předložený vynález se týká vodných polyurethanových

Předkládaný vynález se týká prostředků pro tvorbu

Rozpustné lepidlo na bázi pojiv obsahující disulfidové

Brusné zrno na bázi elektricky tavené aluminy je tvořeno

Kompozice obsahující 1, 1, 1, 3, 3-pentafluorbutan a více

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Reich Gerhard, Wels, AT;

Weikard Jan, Odenthal, DE;
Lühmann Erhard, Leverkusen, DE;
Kremer Wolfgang, Kerken, DE;
Meixner Jürgen, Krefeld, DE;

Panandiker Kamlesh P., Excelsior, MN, US;
Bronk John Michael, Woodstock, IL, US;
Pont James Duncan, Lake in the Hills, IL, US;

Kirsten Christian, Monheim, DE;
Ferencz Andreas, Düsseldorf, SE;
Hirthammer Michael, Gaiberg, DE;

Alary Jean-André, Chedde, FR;

Dournel Pierre, Bruxelles, BE;
Berthelemy Pierre, Pietrebais, BE;

pro povrstvování pomocí prášků na bázi polyesterových
pryskyřic s karboxylovými funkčními skupinami β-
hydroalkylamidů a/nebo polyepoxidů, jakož případně i
obvyklých pigmentů, plniv a aditiv, jejich výroby a použití
z nich vyrobených ochranných vrstev, jakož i takovými
ochrannými vrstvami opatřených předmětů. Vynález se
dále týká rovněž polyesterových pryskyřic, které jsou
vhodné k formulování za tepla tvrditelných systémů pro
povrstvování pomocí prášků. Polyesterové pryskyřice
vykazují číslo kyselosti od 15 do 70 mg KOH/g,
hydroxylové číslo maximálně 10 mg KOH/g a teplotu
skelného přechodu alespoň 35 °C. Tyto polyesterové
pryskyřice obsahují až 80 mol. %, vztaženo na celkové
množství všech použitých dikarboxylových kyselin,
kyseliny isoftalové a 0,5 až 30 mol. %, vztaženo na
celkové množství všech použitých diolů. pentadiolu 1,5
a/nebo alespoň některého jednou nebo více bočními
alkylskupinami substituovaného pentadiolu 1,5 a/nebo
alespoň některý 3-oxa-derivát v předchozím textu
uváděných diolů.

disperzí a jejich použití jako prostředků pro vytváření
povlaků, případně k lakování.

povlaků z práškových plastů, které mohou být
vytvrzovány při nízkých teplotách. Prostředky pro tvorbu
povlaků z práškových plastů podle předkládaného
vynálezu obsahují jedinečnou kombinaci rozvětveného
oligoesterového polyolu a zesíťujícího činidla izokyanátu
blokovaného triazolem, která při vytvrzení poskytuje
pojivo povlaku s požadovanou tvrdostí, pružností,
odolností proti rozpouštědlům, proti korozi, proti vlivům
povětrnosti a s dobrým leskem.

nebo polysulfidové vazby je možno použít k vytvoření
lepených spojů, které se mohou opět rozpustit
nedispergovanými, při pokojové teplotě inertními
reagenciemi na bázi merkapto-sloučenin, nebo na bázi
redukčních činidel, popřípadě za přidání katalyzátorů.
Tyto reagencie se nacházejí v krystalické nebo jemně
dispergované nebo zapouzdřené formě.

krystaly s hexagonální strukturou, o velikosti menší než
100 mikrometrů, výhodně menší než 30 mikrometrů a
výhodněji menší než 5 mikrometrů, s hustotou vyšší než
97 %, výhodně 98 % teoretické hustoty aluminy a s
tvrdostí podle Knoopa vyšší než 2000. Způsob výroby
brusných zrn na bázi aluminy zahrnuje roztavení aluminy,
její odlévání při konstantním průtoku nižším než 80
kg/minutu a její ochlazení rozptýlením roztavené aluminy
na jemné kapičky k získání částic o velikosti menší než 1
mm. Uvedené rozptýlení se provádí výhodně rozprášením
za asistence ultrazvuku o kmitočtu 15 až 50 MHz. Brusná
zrna podle vynálezu se používají zejména pro výrobu
brusných kotoučů.

než 5 % hmotn. alespoň jedné nehořlavé fluorované
sloučeniny a ksou vhodné jako rozpouštědlo, vysoušedlo,
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C 10 G 21/00, C 10 G 53/04

C 10 L 1/06, C 10 L 1/10, C 10 L 1/16, C 10 L 1/18

C 10 L 1/18, C 08 G 65/26

C 10 M 175/00, A 62 D 3/00

C 11 B 3/00, C 11 B 1/10

C 11 D 1/62, C 11 D 3/32, C 11 D 3/20

2001-2241

2000-1903

2001-3070

2001-1559

2001-2535

2000-4292

TEXACO DEVELOPMENT CORPORATION,
White Plains, NY, US;

TACITA S. R. O., Litvínov, CZ;

BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;

MINERALÖL-RAFFINERIE DOLLBERGEN
GMBH, Uetze-Dollbergen, DE;

CARGILL, INCORPORATED, Minneapolis, MN,
US;

UNILEVER N. V., Rotterdam, NL;

Způsob odstraňování pevných částic a asfalténů
z kapalných uhlovodíků

Palivo pro zážehové motory

Polyalkenalkoholové polyalkoxyláty, způsob
výroby a jejich použití v palivech a mazivech

Způsob zpracování použitých olejů

Způsob a zařízení pro zpracování směsného
rostlinného oleje

Stabilizovaný prostředek

22.12.1999

23.05.2000

10.02.2000

11.11.1999

14.01.2000

PCT/US99/30668

PCT/EP00/01071

PCT/EP99/08667

PCT/US00/01098

WO 00/39251

WO 00/50543

WO 00/27957

WO 00/42138

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

Kalenský Petr JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Hakr Eduard Ing., Přístavní 24, Praha 7, 17000;

Reichel Pavel Ing., Lopatecká 14, Praha 4, 14700;

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

23.12.1998

25.02.1999

11.11.1998

14.01.1999

1998/113449

1999/19908262

1998/19852007

1999/231692

US

DE

DE

US

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

Při způsobu odstraňování pevných částic, zejména

Vysokooktanové bezolovnaté palivo pro zážehové motory

Polyalkenalkoholové polyalkoxyláty R-(CH2)n-(O-A)m-OH

Při způsobu zpracování použitých olejů a výrobě velmi

Způsob zpracování směsného rostlinného oleje zahrnuje

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Wallace Paul S., Katy, TX, US;
Johnson Kay A., Missouri City, TX, US;

Švajgl Oldřich Ing. DrSc., Litvínov, CZ;

Oppenländer Knut, Ludwigshafen, DE;
Günther Wolfgang, Mettenheim, DE;
Rath Hans Peter, Grünstadt, DE;
Trötsch-Schaller Irene, Bisserheim, DE;

Pöhler Joachim, Uetze-Dollbergen, DE;
Mödler Michael, Helmstedt, DE;
Bruhnke Detlev, Braunschweig, DE;
Hindenberg Holger, Burgdorf-Ehlershausen, DE;

Jirjis Bassam, Plymouth, MN, US;
Muralidhara Harapanahalli S., Plymouth, MN, US;
Otten Dennis, Elk River, MN, US;

Thornthwaite David William, Wirral, GB;
Whaley Christopher, Wirral, GB;

odmašťovadlo, fixační činidlo tonerů, chladivo nebo
teplonosná tekutina.

katalyzátorových zrn, uhlovodíkové kapaliny obsahující
asfaltény se nejprve přidá rozpouštědlo, kterým je obvykle
alkán, jako jsou propan až pentany za vzniku směsi s nižší
viskozitou než mají asfaltény. Poté jsou pevné částice
odstraněny ze směsi jakýmkoliv známým způsobem.
Nakonec je přidáno další rozpouštědlo, směs je zahřívána
dokud asfaltény precipitují do oddělené fáze. Asfaltény
jsou odstraněny ze směsi. Směs je dále zahřívána k
obnovení rozpouštědla z deasfaltované kapaliny. Asfaltény
jsou s výhodou zplynovány.

obsahuje definovanou směs a poměr kyslíkatých derivátů
uhlovodíků zahrnující vždy ethylalkohol a dále C3 až C8
alifatické alkoholy a/nebo C4 až C8 alifatické ethery v
uhlovodíkovém základu složeném z aromatických,
olefinických a isoparafinických uhlovodíků s C4 až C11
uhlíky. Kyslíkaté složky pocházejí z petrochemických
zdrojů např. oxonace olefinů, nebo jsou vedlejšími
produkty biologických pochodů zejména kvašení.

(I), kde značí polybutylový nebo polyizobutylová radikál,
odvozený z izobutenu a n-butenu se střední molární
hmotností 400 až 850, A značí 1,2-propylen a nebo 1,2-
butylen, m značí číslo až 45 a tím, že kyslík v
oxalkylatovém radikálu činí alespoň 16,5 % hmotn.
střední molární hmotnosti celé molekuly sloučeniny (I) a n
značí číslo 0 nebo 1 jsou vhodné jako nosné oleje pro
pohonné a mazací směsi. Při způsobu výroby
polyalkenalalkoholových polyalkoxylátů obecného vzorce
(I) se nechají zreagovat polyalkenalkoholy vzorce R-

(CH2)n-OH, kde R a n mají shora uvedené významy, s
odpovídajícím množstvím alkylenoxidu za přítomnosti
vhodných katalyzátorů.

hodnotných základních olejů se použitý olej zpracuje
destilací, odpařením v tenké vrstvě za vysokého vakua,
případně frakcionací za účelem rozdělení na různě
viskozní šarže a následnou extrakcí N-methyl-2-
pyrrolidonem, nebo/a N-formylmorfolinem. Při způsobu je
možné použít téměř libovolný použitý olej, například také
olej znečištěný polychlorovanými bifenyly (PCB),
popřípadě PCB-náhradními látkami s obsahem těchto
látek až 250 mg/kg. Použité oleje mohou také obsahovat
rostlinné oleje až do koncentrace asi 5 %, aniž by při tom
byla zhoršena kvalita získaných základních olejů.
Nežádoucí složky, zejména polycyklické aromatické
uhlovodíky (PAK) a polychlorované bifenyly (PCB),
popřípadě jejich náhradní látky jsou provedením způsobu
podle vynálezu téměř kvantitativně odstraněny.

přivedení směsného rostlinného oleje na upravenou
polymerní mikrofiltrační membránu a získání proudu
permeátu, který má snížený obsah fosfolipidů v
procentech hmotnostních ve srovnání s procenty
hmotnostními fosfolipidů obsažených ve směsném oleji.
Proud zbytku dialyzovaného roztoku může být dále
zpracován na lecithin. Způsob úpravy polymerní
mikrofiltrační membrány pro selektivní oddělení
fosfolipidů ze směsného rostlinného oleje spočívá v tom,
že na membránu s průměrnou velikostí pórů mezi asi 0,1 µ
a asi 2 µ se působí přechodovým rozpouštědlem a poté
rozpouštědlem rostlinného oleje.
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C 11 D 3/20, C 11 D 17/06, C 11 D 17/00

C 11 D 3/30, C 11 D 17/04

C 11 D 3/386, C 12 N 9/54, A 61 K 7/48, A 61 K 7/28,
A 23 G 3/30

C 11 D 3/386

2000-4890

2000-3648

2000-1477

2000-1478

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, OH, US;

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, OH, US;

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, OH, US;
GENENCOR INTERNATIONAL, INC., Palo Alto,
CA, US;

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, OH, US;

Povrchově aktivní aglomerát

Detergentní výrobek pro mytí nádobí s nádobou
rezistentní vůči ultrafialovému světlu

Čistící prostředky obsahující mnohočetně
substituované proteázové varianty

12.05.1999

12.07.1999

09.04.1999

23.10.1998

PCT/EP99/03366

PCT/US99/15667

PCT/US99/07827

PCT/US98/22588

WO 99/60081

WO 00/02989

WO 99/53008

WO 99/20727

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

18.05.1998

10.07.1998, 30.04.1999

09.04.1998

23.10.1997, 23.10.1997, 23.10.1997

1998/9810655

1998/98870153, 1999/99870092

1998/081244

1997/956323, 1997/956564, 1997/956324

GB

EP, EP

US

US, US, US

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Řešení se týká stabilizovaných prostředků, obsahující

Je popsán povrchově aktivní aglomerát, který obsahuje

Je popsán detergentní výrobek pro mytí nádobí s nádobou,

Řešení se týká čistících prostředků, obsahujících

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Goovaerts Lucas, Kontich, BE;
Tcheou Eric, Brussels, BE;
Vega Jose Luis, Strombeek-Bever, BE;

Ofosu-Asante Kofi, Cincinnati, OH, US;
Kordenbrock Robert Henry, Verona, KY, US;
Owens Robert, Cincinnati, OH, US;

Ghosh Chanchal Kumar, West Chester, OH, US;
Baeck Andre Cesar, Bonheiden, BE;
Ohtani Ryohe, Kobe, JP;
Busch Alfred, Londerzeel, BE;
Showell Michael Stanford, Cincinnati, OH, US;
Schellenberger Volker, Burlingame, CA, US;
Kellis James T. Jr., Portola Valley, CA, US;
Paech Christian, Daly City, CA, US;
Nadherny Joanne, San Francisco, CA, US;
Naki Donald P., San Francisco, CA, US;
Collier Katherine D., Redwood City, CA, US;
Caldwell Robert M., San Carlos, CA, US;
Poulose Ayrookaran J., Belmont, CA, US;

Ghosh Chanchal Kumar, West Chester, OH, US;
Baeck Andre Cesar, Bonheiden, BE;
Ohtani Ryohe, Kobe, JP;

kvarterní amoniové látky, obsahující nejméně jednu
esterovou skupinu, vyznačující se tím, že dále obsahují
jedno nebo více stabilizačních činidel, a způsob stabilizace
uvedených prostředků přidáním nejméně jednoho
stabilizačního činidla ke kvarterní amoniové látce, kde
stabilizačním činidlem je silný donor vodíkových vazeb.

povrchově aktivní činidlo, nosič a ve vodě rozpustnou sůl
acetátu v těsné blízkosti povrchově aktivního činidla. Dále
je popsán také jeho způsob výroby, granulovaný
detergentní prostředek a tabletový detergentní prostředek,
které ho obsahují, a prášková směs ve vodě rozpustné soli
acetátu a zeolitu, který je vhodná pro výrobu uvedeného
aglomerátu.

ve které je detergentní prostředek obsažen. Tato nádoba
má stěny obsahující efektivní množství blokátoru
ultrafialového světla, který v podstatě zabraňuje
ultrafialovému světlu ve styku s detergentním
prostředkem. Stěny nádoby obsahují efektivní množství
nízkomolekulárního organického diaminu s pK1 a pK2 v
rozmezí od 8,0 do 11,5. V nádobě je obsaženo efektivní
množství čistícího povrchově aktivního činidla o hodnotě
pH od 8 do 12.

proteázovou variantu. Jeden čistící prostředek obsahuje
proteázovou variantu, kde je aminokyselinový zbytek
odpovídající poloze 103 subtilisinu Bacillus
amyloliquefaciens substituován jiným přirozeně se
vyskytujícím aminokyselinovým zbytkem, ve spojení se
substitucí aminokyselinového zbytku v jedné nebo více
polohách odpovídajících polohám 1, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13,
16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 33, 37, 38, 42, 43, 48,
55, 57, 58, 61, 62, 68, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 86, 87, 89,
97, 98, 99, 101, 102, 104, 106, 107, 109, 111, 114, 116,
117, 119, 121, 123, 126, 128, 130, 131, 133, 134, 137,
140, 141, 142, 146, 147, 158, 159, 160, 166, 167, 170,
173, 174, 177, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 192, 194,
198, 203, 204, 205, 206, 109, 210, 211, 212, 213, 214,
215, 216, 217, 218, 222, 224, 227, 228, 230, 232, 236,
237, 238, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249,
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261,
262, 263, 265, 268, 269, 270, 271, 272, 274 a 275
subtilisinu Bacillus amyloliquefaciens jiným přirozeně se
vyskytujícím aminokyselinovým zbytkem; kde jsou
substituované aminokyselinové zbytky proteázové varianty
v polohách odpovídajícím polohám 103 a 76, je také
substituován aminokyselinový zbytek v jedné nebo více
polohách jiných než jsou polohy odpovídající polohám 27,
99, 101, 104, 107, 109, 123, 128, 166, 204, 206, 210, 216,
217, 218, 222, 260, 265 a 274 subtilisinu Bacillus
amyloliquefaciens; a jednu nebo více pomocných čistících
látek. Jiný čistící prostředek obsahuje proteázovou
variantu, kde je aminokyselinový zbytek v jedné nebo více
polohách odpovídajících polohám 62, 212, 230, 232, 252
a 257 subtilisinu Bacillus amyloloquefaciens substituován
jiným přirozeně se vyskytujícím aminokyselinovým
zbytkem; a jednu nebo více pomocných čistících látek.
Řešení také poskytuje způsoby užití čistících prostředků.
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C 11 D 13/18, B 29 C 33/56, B 30 B 15/02, C 11 D
13/28

C 11 D 17/00

C 11 D 17/00, C 11 D 3/22, C 11 D 1/94, C 11 D 3/20,
C 11 D 3/37, C 11 D 1/66, C 11 D 1/52, A 61 K 7/48, A
61 K 7/06

C 12 N 1/14, C 12 P 15/00, C 07 C 50/18, C 07 C
66/02, A 23 L 1/29 // (C 12 P 15/00, C 12 R 1:80)

C 12 N 15/12, C 12 N 1/21, C 12 N 5/10, C 07 K
14/705, A 61 K 39/21, A 61 K 39/12, A 61 K 38/17, A
61 K 39/39

2000-2498

2000-2494

2000-3634

2000-2950

2000-3935

UNILEVER N.V., Rotterdam, NL;

HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF
AKTIEN, Düsseldorf, DE;

UNILEVER N. V., Rotterdam, NL;

SARDARYAN EDUARD Dr., Pardubice, CZ;

THE TEXAS A & M UNIVERSITY SYSTEM,
College Station, TX, US;

Ćistící prostředky obsahující mnohonásobně
substituované proteázové a amylázové varianty

Lisovací zařízení

Způsob výroby tvarovaného tělesa s prostředky
pro mytí nádobí

Vodný detergentní prostředek

Prostředek s profylaktickým protinádorovým
účinkem

Kočičí CD80, kočičí CD86, kočičí CD28 a kočičí
CTLA-4 nukleové kyseliny a polypeptidy

23.10.1998

22.12.1998

21.12.1998

22.03.1999

10.08.2000

30.04.1999

PCT/US98/22486

PCT/EP98/08540

PCT/EP98/08365

PCT/EP99/01901

PCT/US99/09502

WO 99/20723

WO 99/35228

WO 99/35233

WO 99/51716

WO 99/57271

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

Jirotková Ivana Ing., Nad Štolou 12, Praha 7, 17000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

23.10.1997, 23.10.1997, 23.10.1997

30.12.1997

30.12.1997

03.04.1998

01.05.1998

1997/956323, 1997/956564, 1997/956324

1997/000558

1997/19758177

1998/9807269

1998/071699

US, US, US

US

DE

GB

US

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

Nové čistící prostředky zahrnující proteázové varianty,

Zařízení pro ražení detergentní kostky, tj. kostky

Tvarované těleso s mycí a čistící aktivitou s definovaným

Vodný detergentní prostředek ve formě zahuštěné

Prostředek na bázi produktu biosyntézy produkčním

Řešení poskytuje izolovanou a purifikovanou DNA

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Busch Alfred, Londerzeel, BE;
Showell Michael Stanford, Cincinnati, OH, US;

Buzzeo Pasquale Michael, Baltimore, MD, US;
Heinz Daniel John, Trumbull, CT, US;
Story Edward Ross, Trumbull, CT, US;

Piel Rudolf, Langenfeld, DE;

Aronson Michael Paul, Edgewater, NJ, US;
Brown Charles Rupert Telford, Sharnbrook, GB;
Chatfield Robert James, Wirral, GB;
Fairley Peter, Wirral, GB;
Norton Ian Timothy, Edgewater, NJ, US;
Williams Jason Richard, Wirral, GB;

Sardaryan Eduard Dr., Pardubice, CZ;

Collisson Ellen W., Bryan, TX, US;
Hash Stephen M., Carlboro, NC, US;
Choi InSou, College Station, TX, US;

vzniklé substitucí aminokyselinových zbytků ve
vybraných polohách přirozeně se vyskytujícího subtilisinu
Bacillus amyloliquefaciens. Tyto čistící prostředky jsou
vhodné jako prací prostředky pro praní prádla, čistící
prostředky na mytí nádobí nebo prostředky pro osobní
hygienu.

obsahující mýdlo, syntetickou detergentně účinnou látku
nebo jeho směs, které zahrnuje raznici. Tato raznice je
alespoň na jednom povrchu, formujícím kostku opatřena
alespoň jedním elastomerním povlakem, který obsahuje
vodivé plnivo jako je prášek nerezové oceli. Dobré
uvolňování detergentních kostek z raznice je možné
zvláště v případě, kdy jsou raznice chlazeny. Použití
vodivého plniva usnadňuje chlazení raznic. řešení se také
týká použití zařízení při ražení detergentních kostek a
způsobu ražení těchto kostek.

rozpustnostním profilem obsahuje definovanou obsaženou
složku (I) v definované oblasti. Tvarované těleso se skládá
ze dvou primárních tvarovaných těles, která se předem
vylisují na běžném tabletovacím lisu, strojově k sobě
přiblíží a poté slisují na společnou tabletu.

pohyblivé kapaliny obsahující pěnivou povrchově aktivní
látku a polymer nebo směs polymerů schopné tvořit
reverzibilní gel, přičemž polymer nebo směs polymerů
jsou v prostředku přítomny ve formě velkého počtu
jednotlivých gelových částic.

mikroorganismem Penicillium oxalicum var. Armeniaca
CCM 8242, tvořený červeným barvivem, lze použít pro
výrobu zejména potravinových doplňků s profylaktickým
protinádorovým účinkem.

kódující kočičí CD80 (B7-1) ligand, kočičí CD86 (B7-2)
ligand, kočičí CD28 receptor nebo kočičí CTLA-4
(CD152) receptor a stejně tak vektory obsahující
nukleovou kyselinu kódující kočičí CD80 (B7-1) ligand,
kočičí CD86 (B7-2) ligand, kočičí CD28 receptor nebo
kočičí CTLA-4 (CD152) receptor. Dále poskytuje
hostitelské buňky transformované CD80-kódujícími
vektory, CD86-kódujícími vektory, CD28-kódujícími
vektory, CTLA-4-kódujícími vektory. Řešení poskytuje
polypeptidy kódované nukleovou kyselinou kočičí CD80,
kočičí CD86, kočičí CD28, kočičí CTLA-4. Dále
poskytuje vakcínu obsahující účinné množství polypeptidů
kódovaných nukleovou kyselinou kočičí CD80, kočičí
CD86, kočičí CD28,kočičí CTLA-4 a vakcíny, která dále
obsahuje imunogeny odvozené z patogenů a vakcíny, které
jsou schopny posilovat imunitní odezvu a vakcíny, které
jsou schopné potlačovat imunitní odezvu.
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C 12 N 15/12, C 07 K 14/445, A 61 K 39/002

C 12 N 15/29, C 12 N 15/82, C 12 Q 1/68, A 01 N
65/00, A 01 H 5/00

C 12 N 15/31, C 12 N 1/15, C 12 N 1/20

C 12 N 15/52, C 12 N 15/62, C 12 N 9/02, C 12 N
9/04, C 12 N 9/10, C 12 N 9/88, C 12 P 17/06, C 12 P
19/62, C 07 K 19/00

C 12 N 15/55, C 12 N 9/16, C 07 K 16/40, A 61 K
38/46

C 12 P 17/16, C 12 P 17/02, C 12 N 1/20

2001-2957

2001-3219

2001-1367

2001-23

2001-3172

2001-2724

RMF DICTAGENE S.A., Prilly, CH;

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Basel, CH;

SANKYO COMPANY LIMITED, Tokyo, JP;

BIOTICA TECHNOLOGY LIMITED, Cambridge,
GB;
PFIZER INC., New York, NY, US;

MERCK PATENT GMBH, Darmstadt, DE;

BIOGAL GYOGYSZERGYAR RT, Debrecen, HU;

Vakcína proti malárii a polypeptid

Izolované molekuly nukleové kyseliny,
chimérické geny, které je obsahují, a způsob
zlepšení odolnosti rostlin k chorobám

Polynukleotid, vektor, hostitelská buňka,
polypeptid, protilátka a způsob přípravy ML-
236B

Polyketidy, jejich příprava a materiály, které
je obsahují

Histidinproteinfosfatáza

Způsob přípravy antibiotické pseudomonové
kyseliny A mikrobiologickou cestou

17.02.2000

07.03.2000

17.04.2001

06.07.1999

02.03.2000

03.02.2000

PCT/EP00/01335

PCT/EP00/01978

PCT/GB99/02158

PCT/EP00/01774

WO 00/49146

WO 00/53762

WO 00/01827

WO 00/52175

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

Kubát Jan Ing., Přístavní 24, Praha 7, 17000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1273, Praha 4,
14000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha, 11000;
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(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

18.02.1999

09.03.1999

18.04.2000, 19.04.2000

06.07.1998

04.03.1999

03.02.1999, 03.06.1999

1999/992004762

1999/265149

2000/116591, 2000/117458

1998/9814622

1999/19909388

EP

US

JP, JP

GB

DE

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

Vakcína proti malárii obsahující polypeptid s

Homology genu NIM1 z Arabidopsis, účastnící se

ML-236B je inhibitorem HMG-CoA reduktasy a je ho

Popisují se nukleové kyseliny kódující alespoň část

Nový enzym, histidinproteinofosfatáza, který je odvozený

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Corradin Giampietro, Lausanne, CH;
Roggero Mario, Epalinges, CH;

Salmeron John Manuel, Hillsborough, NC, US;
Weislo Laura Jean, Raleigh, NC, US;
Willits Michael G., Apex, NC, US;
Mengiste Tesfaye, Durham, NC, US;

Yoshikawa Hiroji, Iwaki-shi, JP;
Abe Yuki, Iwaka-shi, JP;
Ono Chiho, Iwaki-shi, JP;

Kellenberger Johannes Laurenz, Riehen, CH;
Leadlay Peter Francis, Cambridge, GB;
Staunton James, Cambridge, GB;
Stutzman-Engwall Kim Jonelle, East Lyme, CT, US;
McArthur Hamish Alastair Irvine, Gales Ferry, CT,
US;

Klumpp Susanne, Marburg, DE;
Kellner Roland, Heppenheim, DE;

Szell Valeria, Budapest, HU;
Lang Ildiko, Budapest, HU;
Barta Istvan, Budapest, HU;
Tegdes Aniko, Budapest, HU;
Albrecht Karoly, Budapest, HU;
Mozes Nee Suto Julianna, Budapest, HU;
Szabo Istvar M., Budapest, HU;
Petroczki Magdolna, Budapest, HU;
Erdei Janos, Debrecen, HU;
Gulyas Eva, Debrecen, HU;
Balogh Gabor, Debrecen, HU;

aminokyselinovou sekvencí C-koncové části
cirkumsporozoitálního proteinu druhu Plasmodium, kde v
polypeptidu jsou jeden nebo více párů cysteinových
zbytků oxidovány, a popřípadě vhodný nosič a/nebo
adjuvans a/nebo biodegradovatelné mikrokapsle, pro
použití u člověka.

v kaskádě signální transdukce vedoucí k získané
systémové rezistenci rostlin (SAR), byly izolovány
z Nicotiana tabaccum (tabák), Lycopersicon esculentum
(rajče), Brassica napus (řepka olejná), Arabidopsis
thaliana, Beta vulgaris (řepa cukrová), Helianthus annuus
(slunečnice) a Solanum tuberosum (brambor). Řešení se
dále týká vektorů pro transformaci a způsobu exprese
homologů NIM1 v tansgenních rostlinách ke zvýšení
exprese genů SAR a zlepšení rezistence rostlin k širokému
spektru chorob.

možné využít i pro přípravu dalšího takového inhibitoru,
pravastinu. Příprava ML-236B využívající
mikroorganismů produkujících ML-236B je zefektivněna
užitím polynukleotidu kódujícího gen příbuzný s geny pro
polyketidsynthasu vyskytujících se v takovém
mikroorganismu.

polyketidsyntázy I. třídy, obsahující polylinker namísto
jednoho nebo více genů kódujících enzymy asociované s
redukční funkcí, popřípadě dále obsahující do polylinkeru
vloženou nukleovou kyselinu kódující jednu nebo více
redukčních domén. Dále se popisují plazmidy obsahující
uvedené nukleové kyseliny, buňky transfikované těmito
plazmidy a způsoby jejich použití.

ze savčích zdrojů a jeho homologové varianty. Sekvence
DNA kodující tyto proteiny, způsob jejich přípravy a
protilátky působící proti nim. Použití k diagnostice
patologických stavů regulace a růstu buněk a
farmaceutické drogy, podávané při patologických
poruchách souvisejících se špatnou funkcí uvedeného
enzymu.
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C 22 B 34/12, C 25 F 1/16, C 22 B 4/00, C 22 B 5/00,
C 23 C 8/40

C 22 C 1/00

C 22 C 21/12, B 65 D 83/14

C 22 C 27/02, C 22 B 34/24

2000-4476

2000-1446

2000-2512

2000-4331

CAMBRIDGE UNIVERSITY TECHNICAL
SERVICES LTD, Trinity Lane, GB;

DAIMLERCHRYSLER AG, Stuttgart, DE;

CEBAL S. A., Clichy, FR;

CABOT CORPORATION, Boston, MA, US;

Odstranění kyslíku z oxidů kovů a pevných
roztoků elektrolýzou v roztavené soli

Svařitelná slitina hliníku a hořčíku, odolná
proti korozi a svařovaná, válcovaná,
protlačovaná nebo vykovaná součást z ní
sestávající

Hliníková slitina pro aerosolové zásobníky

Slitiny tantal-křemík, výrobky tyto slitiny
obsahující a způsoby jejich výroby

07.06.1999

14.08.1999

20.01.1999

20.05.1999

PCT/US00/02880

PCT/GB99/01781

PCT/DE99/02549

PCT/FR99/00106

PCT/US99/11169

WO 00/46389

WO 99/64638

WO 00/11229

WO 99/37826

WO 99/61672

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha 1, 11000;

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;
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1998/9800869
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Způsob přípravy pseudomonové kyseliny A zahrnuje

Způsob odstranění látky X z pevného kovu, kovové

Svařitelná slitina hliníku a hořčíku odolná proti korozi,

Slitina obsahuje měď a mangan a obsahy mědi a manganu

Slitina obsahuje tantal a křemík, přičemž tantal je ve

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Fray Derek John, Cambridge, GB;
Farthing Thomas William, Riverhead Cottage, GB;
Chen Zheng, Cambridge, GB;

Lenczowski Blanka, Neubiberg, DE;
Rauh Rainer, Jetzendorf, DE;
Wieser Dietrich, Bonn, DE;
Tempus Gerhard, Bremen, DE;

Hoffmann Jean-Luc, Erstein, FR;
Jupin Alain, Sainte Menehould, FR;

Hubert Louis E. Jr., Allentown, PA, US;
Michaluk Christopher A., Gilbertsville, PA, US;

submerzní kultivaci kmene bakterií Pseudomonas,
schopného biosyntézy v podstatě čisté pseudomonové
kyseliny A za aeračních podmínek fermentací; a izolaci
požadované sloučeniny. Zejména zahrnuje postup
kultivace kmene bakterií Pseudomonas sp. č. 19/26
uloženém pod přírůstkovým číslem NCAIM(P)B 001235 v
národní sbírce National Collection of agricultural and
Indrustrial Microorganismus, v Budapešti, Maďarsku,
nebo jeho mutantu nebo variantu, produkujícího
pseudomonovou kyselinu A, na mediu při teplotě mezi asi
20 °C a 30 °C obsahujícím zdroje organického dusíku a
uhlíku, a popřípadě minerální soli.

sloučeniny nebo polokovové sloučeniny M1X se provede
elektrolýzou v roztavené soli M2Y nebo směsi soli za
podmínek, kdy reakce X je rychlejší než vylučování M2 na
povrchu elektrody a kdy se X rozpouští v elektrolytu M2Y.
Látka X je odstraněna z povrchu zpracovávaného
materiálu nebo z něj extrahována prostředky difúze.
Teplota roztavené soli je nižší než teplota tání kovu M1.
Napětí je nižší než rozkladné napětí elektrolytu. X je O, S,
C nebo N. M1 je prvek vybraný z Ti, Si, Ge, Zn, Hf, Sm,
U, Al, Mg, Na, Mo, Cr, Nb nebo jeho slitina. M2 je Ca,
Ba, Li, Cs nebo Sr a Y.

sestává alespoň z 3 až 5 % hmotnostních hořčíku (Mg),
0,05 až 0,15 % hmotnostních zirkonia (Zr). 0,05 až 0,12
% hmotnostních manganu (Mn), 0,01 až 0,2 %
hmotnostních titanu  (Ti), 0,05 až 0,5 % hmotnostních
jednoho nebo více prvků ze skupiny skandia a/nebo terbia

(Tb), přičemž je obsaženo alespoň skandium, jakož i
hliník a nevyhnutelné nečistoty s maximálním obsahem
0,2 % hmotnostních křemíku (Si). Svařovaná, válcovaná,
protlačovaná nebo vykovaná součást pro letectví, zejména
pro trup letadla, pro plavidla nebo pro vozidla, sestává z
této slitiny hliníku a hořčíku.

ve slitině se nacházejí uvnitř mnohoúhelníku ABCD
definovaného v systému souřadnicových os, ve kterém je
na ose úseček vynesen hmotnostní procentický obsah
manganu a na ose podřadnic je vynesen hmotnostní
procentický obsah mědi, následujícími souřadnicemi jeho
vrcholových bodů A, B, C a D: A - 0,075 (osa úseček),
0,65 (osa podřadnic); B - 0,50 (osa úseček), 0,65 ( osa
podřadnic); C - 0,35 (osa úseček), 0,4 (osa podřadnic); D -
0,25 (osa úseček), 0,4 (osa podřadnic), přičemž zbytek je
tvořen hliníkem a nevyhnutelnými nečistotami.

slitině převládajícím kovem, má stenoměrnou pevnost v
tahu, přičemž při vytvarování do drátu je maximální
stadardní odchylka pevnosti v tahu souboru asi 3 KSI pro
netemperovaný drát finálního průměru a asi 2 KSI pro
temperovaný drát finálního průměru. Způsob výroby Ta-Si
slitiny zahrnuje uvedení pevné látky obsahující křemík a
pevné látky obsahující tantal do kapalného stavu, smísení
těchto kapalin pro vytvoření kapalné směsi a přeměnění
této kapalné směsi v pevnou slitinu. Další způsob výroby
Ta-Si slitiny zahrnuje smísení prášku obsahujícího tantal
nebo jeho oxid s práškem obsahujícím křemík nebo
sloučeninu obsahující křemík pro vytvoření směsi,
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C 23 C 14/16, C 23 F 11/18

C 23 F 1/00, A 61 F 2/28

C 23 F 11/10

C 23 F 11/173

C 23 G 5/00, B 08 B 7/00

2000-2017

2001-3170

2001-1220

2000-4855

2000-4352

ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, Mannheim, DE;

STRNAD Jakub Ing., Praha, CZ;

TEXACO DEVELOPMENT CORPORATION,
White Plains, NY, US;

HENKEL CORPORATION, Gulph Mills, PA, US;

MAG MASCHINEN- UND APPARATEBAU AG,
Graz, AT;

Úprava povrchů pro zvýšení povrchového napětí

Způsob úpravy povrchu titanových implantátů

Inhibitory koroze a synergistické kombinace
inhibitorů pro ochranu lehkých kovů v
kapalinách přenášejících teplo a motorových
chladivech

Způsob ošetřování pevných, zejména
hliníkových povrchů

Způsob úpravy elektricky vodivého spojitého
podélného materiálu a zařízení k provádění
tohoto způsobu

03.12.1998

03.09.2001

11.10.1999

22.06.1999

23.02.2000

PCT/EP98/07851

PCT/IB99/01659

PCT/US99/12812

PCT/EP00/01490

WO 99/29435

WO 00/22189

WO 99/67029

WO 00/50667

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Kepáková Jana Ing., Na chobotě 1343, Praha 6, 16300;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

04.12.1997

14.10.1998

22.06.1998

24.02.1999

1997/19753848

1998/98308380

1998/090205

1999/19907911

DE

EP

US

DE

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

Vynález se týká způsobu výroby povrchového povlaku a

Pro dosažení texturovaného a hydratovaného

Prostředek pro inhibici koroze obsahuje a) 0,1 až 15

Je popsán způsob úpravy povrchů pevných látek, zvláště

Zařízení obsahuje prostředky (15) na vytvoření

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Zimmer Volker, Dossenheim, DE;
Braun Hans-Peter, Weinheim, DE;

Strnad Jakub Ing., Praha, CZ;
Strnad Zdeněk doc. Ing. CSc., Praha, CZ;

Maes Jean-Pierre, Merelbeke, BE;
Lievens Serge, Merelbeke, BE;

Mccormick David R., Clawson, MI, US;

Aigner Hans-Jörg, Graz, AT;
Jäger Helmut, Hausmannstätten, AT;

uvedení této směsi do kapalného stavu, a vytvoření slitiny
v pevném stavu z tohoto kapalného stavu. Vynález se dále
týká způsobu zvýšení stejnosměrnosti pevnosti v tahu
tantalového kovu, způsobu snížení křehnutí tantalového
kovu, a způsobu propůjčení kontrolované mechanické
pevnosti v tahu tantalovému kovu přidáním křemíku do
tantalového kovu pro vytvoření Ta-Si slitiny.

použití povrchových povlaků pro zvýšení povrchového
napětí předmětů, vyznačující se tím, že povrchový povlak
se získá vyloučením vrstvy alespoň jednoho prvku, který
je možno oxidovat vodou, nebo jedné slitiny, kterou je
možno oxidovat vodou, a následným působením vroucí
vody nebo vodní páry na vyloučenou vrstvu.

submikroporézního povrchu implantátu se provádí moření
opískovaného nebo mechanicky opracovaného povrchu v
koncentrované kyselině chlorovodíkové nebo sírové 20 až
150 minut při 30 až 60 °C, leptání ve vodném roztoku 1 až
10 molárního hydroxidu alkalického kovu 1 až 24 h při 40
až 70 °C a loužením v deionizované vodě 2 až 40 minut
při 18 až 40 °C v ultrazvukové myčce.

hmotn. % jednoho nebo více inhibitorů vybraných ze
skupiny tvořené některou alkybenzoovou kyselinou, C5 až
C15 jednosytnou kyselinou a C5 až C15 dvojsytnou
kyselinou nebo jejich solemi, a b) 0,005 až 5 hmotn. %
fluoridu a/nebo kyseliny fluorokarboxylové nebo jejich
soli.

hliníku nebo jeho slitin, kterým se dosahuje zlepšení
hydrofilnosti, odolnosti proti korozi a adheze následně
nanášených povlaků nátěrových hmot u těchto povrchů.
Tato úprava povrchů se provádí po sobě následujícím
působením dvou kapalných prostředků. Prvým z nich je
kapalný prostředek pro počáteční úpravu, tvořený vodným
roztokem nebo disperzi polymeru jehož molekuly obsahují
významný podíl strukturních jednotek, kterými jsou
benzenová jádra substituovaná jednak skupinami
obsahujícími kyslík, a jednak substituovanými
aminomethylenovými skupinami. Druhým kapalným
prostředkem je kapalný prostředek pro následnou úpravu,
kterým je vodný roztok obsahující vanadičnanové aniony.

elektrického kontaktu s podélným spojitým pohybujícím
se materiálem  (3) a elektrodové uspořádání (17), které
alespoň částečně v odstupu obklopuje spojitý materiál (3).
Mezi podélným spojitým materiálem (3) a elektrodovým
uspořádáním (17) je uspořádána plynový výbojová
komora (11), naplněná redukčním plynem. Mezi
elektrodové uspořádání (17) a kontaktní prostředky (5) je
přivedeno napětí, vyvolávající elektrický výboj v plynu,
pro tepelnou úpravu a/nebo čištění spojitého materiálu (3).
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C 25 B 9/00, C 25 B 15/08

C 25 D 3/00

C 25 D 3/10

D 01 H 4/12, D 01 H 4/14, D 01 H 4/42

2001-1503

2001-1633

2000-4789

2001-1591

DE NORA TECNOLOGIE ELETTROCHIMICHE S.
P. A., Milano, IT;
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen,
DE;

DR.-ING. MAX SCHLÖTTER GMBH & CO. KG,
Geislingen/Steige, EP;

CROMOTEC OBERFLÄCHENTECHNIK GMBH,
Leinfelden-Echterdingen, DE;

W. SCHLAFHORST AG & CO., Mönchengladbach,
DE;

Membránový elektrolyzér s aktivní separací
plynů a kapalin

Vodný roztok pro elektrolytické pokovování
slitinami cínu a zinku

Galvanická lázeň a způsob nanášení chromu a
jeho použití

Způsob chodu dopřádacího zařízení a
magnetické úložné uspořádání k jeho
provádění

20.10.1999

12.11.1999

24.06.1999

04.05.2001

PCT/EP99/07949

PCT/EP99/08724

PCT/EP99/04412
WO 00/26442

WO 00/29645

WO 00/00672

Všetečka Miloš Dr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Guttmann Michal JUDr. Ing., Nad Štolou 12, Praha 7,
17000;

Švorčík Otakar JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Švorčík Otakar JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

30.10.1998

12.11.1998

26.06.1998

10.05.2000

1998/19850071

1998/19852219

1998/19828545

2000/10022736

DE

DE

DE

DE

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)
(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Elektrochemický půlčlánek (1) sestává z alespoň jedné

Roztok obsahuje zinečnaté ionty, cínaté ionty, alifatické

Lázeň podle vynálezu obsahuje ve vodnatém roztoku

V regulačním zařízení (50) střední polohy se zpracovává

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Gestermann Fritz, Leverkusen, DE;
Fabian Peter, Hanau, DE;

Jordan Manfred, Salach, DE;
Strube Gernot, Geislingen, DE;

Szameitat Klaus, Leinfelden-Echterdingen, DE;

Coenen Norbert, Mönchengladbach, DE;

membrány (4), elektrody (3) jako je anoda nebo katoda,
vyvíjející plyn, popřípadě z výpusti (8, 16) pro plyn a z
nosné struktury (12), která spojuje elektrodu (3) se zadní
stěnou  (15) půlčlánke, přičemž nosná struktura (12)
rozděluje vnitřní prostor (13) půlčlánku (1) do svisle
upravených kanálů  (5, 9) a elektrolyt (14) proudí v
elektrodových kanálech (9), přivrácených elektrodě (3),
směrem nahoru a v kanálech  (5), odvrácených od
elektrody (3) směrem dolů. Elektrodové kanály (9) a
kanály (5), odvrácené od elektrody (3) na svém horním a
dolním konci navzájem spojeny.

karboxylové kyseliny a/nebo jejich alkalické soli,
aniontové povrchově aktivní prostředky, neiontové
povrchově aktivní prostředky a případně aromatické
aldehydy, aromatické ketony, aromatické karboxylové
kyseliny a heterocyklické karboxylové kyseliny nebo jejich
alkalické soli a vodivé soli. Roztok podle vynálezu
poskytuje prostředky pro elektrolytické pokovování
homogenními světle zbarvenými slitinami cínu se zinkem,
bez nutnosti použít kyanidové ionty a umožňující nízkou

spotřebu energie při malých nárocích na kontrolu
provozního režimu lázně.

alespoň jednu sloučeninu dodávající iony šestimocného
chromu a sestává z  a) šestimocného chromu v množství,
které odpovídá 100 až 600 g/l anhydridu kyseliny
chromové, b) síranových ionů ve formě kyseliny sírové
a/nebo její rozpustné soli v molárním poměru ionů
šestimocného chromu k síranovým ionům SO42- 90 : 1 až
120 : 1 a c) 2-hydroxyethansulfonátových ionů v
množství, které odpovídá 0,01 až 3,0 g/l sodné soli.
Způsob spočívá v tom, že se z této galvanické lázně
vyloučí chrom na předmětu zapojeném jako katoda.

signál polohového senzoru (51), takže se cívkový proud
iniciovaný PD-regulátorem (53) pomocí negativní zpětné
vazby integrátoru (55) nejprve reguluje na nulu. Následně
se negací vstupního signálu integrátoru (55) vytvoří
pozitivní zpětná vazba cívkového proudu, takže se alespoň
dočasně zvýší cívkový proud v cívce (32, 42)
magnetického uložení a tím se nadzdvihne dopřádací rotor
(3) z axiálního záchytného uložení (45) a dopřádací rotor
(3) se převede do své pracovní polohy. Následně se
v pracovní poloze dopřádacího rotoru (3) cívkový proud
v cívkách (32, 42) magnetického uložení opět reguluje na
nulu. Magnetické úložné uspořádání zahrnuje regulační
zařízení (50) střední polohy, které má alespoň jeden
polohový senzor (51), vytvořený jako induktivní senzor,
PD-regulátor (535) a rovněž integrátor (55)
s negovatelným vstupním signálem.
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D 01 H 4/30

D 01 H 4/48

D 01 H 7/90, D 01 H 7/86, B 65 H 57/02, B 65 H 57/04

D 03 D 47/23, D 03 D 47/34, D 03 D 47/12, D 03 J 5/06

2000-1149

2001-1459

2001-1460

2001-1733

RIETER CZ A. S., Ústí nad Orlicí, CZ;

VOLKMANN GMBH, Krefeld, DE;

VOLKMANN GMBH, Krefeld, DE;

SULZER TESSILE S.R.L., Schio, IT;

Podávací stoleček pramene vláken podávacího
ústrojí vláken spřádací jednotky spřádacího
stroje

Způsob a zařízení pro zapřádání volných konců
dvou přízí jedné skané nitě

Zásobníkový prvek nitě

Zanášecí skřipec bezčlunkového stavu a způsob
zanášení útkové příze

29.03.2000

24.04.2001

24.04.2001

12.11.1999

PCT/IB99/01824
WO 00/29651

Musil Dobroslav Ing., Cejl 38, Brno, 60200;

Všetečka Miloš Dr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Všetečka Miloš Dr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

29.04.2000

29.04.2000

17.11.1998

2000/10021160

2000/10021158

1998MI/002487

DE

DE

IT

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)
(86)
(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Podávací stoleček pramene vláken podávacího ústrojí

Při zapřádání volných konců dvou přízí (F1, F2) jedna

Zásobníkový prvek nitě pro fixování spřádacího nebo

Zanášecí skřipec (4) pro bezčlunkové stavy, mající dutý

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Mládek Miloš Ing., Ústí nad Orlicí, CZ;
Tesař Oldřich Ing., Ústí nad Orlicí, CZ;
Slezák Ladislav, Řetová, CZ;
Jirges Jaroslav, Ústí nad Orlicí, CZ;

Brenk Siegfried, Krefeld, DE;

Brenk Siegfried, Krefeld, DE;

Corain Luciano, Vicenza, IT;
Bortoli Giulio, Schio, IT;
Corazzola Luigi, Bolzano, IT;

pramene vláken spřádací jednotky spřádacího stroje
obsahuje zhušťovací kanál (1) pramene vláken, za jehož
výstupem (11) je podávací stoleček opatřen přítlačnou
plochou (2) zhuštěného pramene vláken na pracovní
povrch podávacího válečku. Podávací stoleček je za
výstupem (11) zhušťovacího kanálu (1)pramene vláken
opatřen postranním vedením zhuštěného pramene vláken.

skané nitě (F3) sestávající z těchto přízí, v rámci
integrovaného bezvřetenového spřádacího procesu a
dvouzákrutového skacího procesu, se oba volné konce
příze (F1, F2), provlečené dutou osou (21) vřetena, uchopí
a pevně přidržují v oblasti s ještě v podstatě nedotknutým
skacím zákrutem, skaná nit  (F3) se vytahuje z duté osy
(21) vřetena, načež se po té skací zákrut skané nitě (F3) v
niťové délce, dostatečné pro vytváření smyčky nitě, kroutí
zpět tak, že spřádací zákrut, přítomný původně v dosud
neseskaných přízích (F1, F2), běží zase zpět do
jednotlivých přízí (F1, F2), které se zavádějí jako
zapřádané příze do spřádacích rotorů (13, 14) pro
bezvřetenové předení, a dvouzákrutový skací proces se
znovu rozběhne.

skacího zákrutu, přítomného v nejméně jednom niťovém
úseku, v přízi nebo skané niti, v délce potřebné pro
zapřádací nebo zaskávací proces, obsahuje stacionární
svěrnou plochu (2, 3) a pohyblivou svěrnou plochu ve
formě svěrné destičky (4, 5), jejíž délky jsou v souladu s
délkou niťového úseku, která se má ukládat do zásoby a
jehož spřádací nebo skací zákrut se má fixovat.

tvar rovnoběžnostěnu, je vytvořený z duté profilové tyče
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D 03 D 49/02, D 03 J 1/00

D 05 B 69/00, D 05 B 3/06

D 05 B 69/22

2001-2405

2000-1672

2000-2762

TEXTILMA AG, Hergiswil, CH;

JUKI CORPORATION, Chofu-shi, JP;

JUKI CORPORATION, Chofu-shi, JP;

Zařízení pro omezení hluku, klimatizaci a
úrazovou ochranu v žakárovém tkacím stroji a
žakárový tkací stroj s tímto zařízením

Řídicí ústrojí šicího stroje na knoflíkové dírky

Řídicí jednotka pro motor šicího stroje

23.11.1999

05.05.2000

27.07.2000

PCT/CH99/00561
WO 00/39377

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha 1, 11000;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

28.12.1998

06.05.1999

29.07.1999

1998/29823116

1999/126311

1999/215518

DE

JP

JP

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)
(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Zařízení pro omezení hluku pro klimatizaci a pro úrazovou

Prošívací údaje prošívacího vzoru jsou předem uloženy

Ústřední řídicí jednotka (13) rozhoduje, že došlo ke stavu

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Speich Francisco, Gipf-Oberfrick, CH;

Kubota Tsuguo, Chofu-shi, JP;
Tachikawa Osamu, Chofu-shi, JP;

Mizuhara Sen, Chofu-shi, JP;
Kubota Yosihiko, Chofu-shi, JP;

(20) ve tvaru písmene U a z horního krytu (30),
vytvořeného se zářezem (35), ve kterém je útek (12)
uložen prostřednictvím podávacího paprsku, a se
zachycovacím nástrojem (25) schopným zachytit útek (12)
na části otočené směrem ke tkanině  (1) pro předkládání
uvedeného útku odnášecímu skřipci (50). Zářez (35) je
tvarován s množstvím výběžků (37, 38) s různou axiální
hloubkou pro základní posunutí útků (12), přicházejících
do kontaktu s dnem každého z těchto výběžků  (37, 38), ve
směru axiálního pohybu zanášecího skřipce (4). Při
způsobu zanášení útku (12) se útky (12) uspořádají v
zanášecím skřipci (4) v podstatě posunuté ve směru
axiálního pohybu skřipců (50, 4) a poté se předkládají
odnášecímu skřipci (50) v pořadí uvedeného posunutého
uspořádání.

ochranu v žakárovém tkacím stroji zahrnuje množství
konstrukčních celků, které jsou montovatelné na žakárový
tkací stroj, aby obednily žakárový tkací stroj, přičemž
první konstrukční celek (21, 41) obklopuje tkací stroj (1) a
zahrnuje prostředek (27. 49, 51) pro přivádění
klimatizovaného vzduchu a druhý konstrukční celek (22,
42) obklopuje tkací oblast a žakárové brdo (7) a zahrnuje
prostředek (28, 50) pro odsávání vzduchu. U žakárového
tkacího stroje je první konstrukční celek (21, 41)
namontován na rámu tkacího stroje a druhý konstrukční
celek (22, 42) je namontován na podstavci žakárového
stroje.

jako řídicí údaje v paměti (33) s libovolným přístupem
(RAM) v řídicí jednotce (8) šicího stroje (1). Řídicí údaje
mají kromě prošívacích údajů i údaje o režimu
předchozího prosekávání nebo následného prosekávání
pro vyznačení prosekávání očka knoflíkové dírky (16)
před prošíváním nebo po prošívání. V paměti (33) s
libovolným přístupem (RAM) je uložena množina řídicích
údajů, které jsou od sebe vzájemně odlišné. Volba jednoho
z řídicích údajů selekčními prostředky (7) umožňuje
současně ustanovit prošívací údaje a údaje o režimu
předchozího prosekávání nebo následného prosekávání, v
důsledku čehož je nastavení údajů mnohem snadnější.
Řídicí údaje jsou měnitelné, takže mohou být
přizpůsobeny různým podmínkám šití.
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D 06 Q 1/12, B 29 C 65/02

D 07 B 1/06, D 07 B 3/02, D 07 B 7/02

D 21 F 11/00

2000-1707

2001-2278

2000-3393

ČÁLEK Richard, Vojkov, CZ;

PIRELLI PNEUMATICI S. P. A., Milano, IT;

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, OH, US;

Způsob přichycení termoplastu na suchý zip

Způsob a zařízení pro výrobu kovového jádra
pro výztuhu elastomerových výrobků, zvláště
pneumatik

Papírenský pás se zlepšeným výkonem sušení
pro celulosové vláknité struktury

10.05.2000

14.12.1999

05.04.1999

PCT/EP99/10055

PCT/IB99/00583

WO 00/39385

WO 99/51814

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha 1, 11000;

Kubíčková Květoslava Ing., Doubravčická 2201, Praha
10, 10000;

Zelený Pavel JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

24.12.1998, 02.03.1999

07.04.1998

1998/98830785, 1999/122391

1998/056350

EP, US

US

(32)

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Při způsobu přichycení termoplastu na suchý zip (4) se na

Zařízení pro výrobu kovových jader (1), která se používají

Papírenský pás zahrnuje dva primární prvky, vyztuženou

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Čálek Richard, Vojkov, CZ;

Noferi Omero, San Giovanni Valdarno, IT;

Stelljes Michael Gomer Jr., West Chester, OH, US;
Trokhan Paul Dennis, Hamilton, OH, US;
Boutilier Glenn David, Cincinnati, OH, US;

zablokování motoru, pokud rychlost otáčení motoru (2)
šicího stroje, zjištěná prostředky (16) pro snímání rychlosti
otáčení, má kontinuálně předem stanovený nebo menší
počet otáček po předem stanovený nebo větší čas (a) v
sekundách, a poté zastavuje napájení motoru (2) šicího
stroje. Pokud je energetický zdroj pro řídicí skříň (30)
zapnut, pak ústřední řídicí jednotka (13) zajišťuje, aby
prostředky (18) pro snímání polohy jehly (7) zjistily, zda
je jehla (7) umístěna v horní poloze nebo ne. Pokud není
jehla (7) v horní poloze, je motor (2) šicího stroje poháněn
za účelem posunutí jehly (7) do horní polohy. V tomto
případě ústřední řídicí jednotka (13) rozhoduje o zjištění
stavu zablokování motoru na základě předem stanoveného
času (b) v sekundách, který je kratší, než předem
stanovený čas (a) v sekundách.

jednu jeho část z lícové strany položí ornament či písmena
z termoplastu (2), která jsou umístěna na přenosové ploše
(3) s autoseparačními vlastnostmi a na ni se působí
tlakem 6 až 8 kg/cm2 při teplotě 140 až 150 °C po dobu 3
až 6 sec. Potom se termoplast (2) s přenosovou plochou
(3) a suchým zipem (4) ochladí na 30 až 40 °C, přenosová
plocha (3) se odstraní  s termoplastu (2) a na termoplast
(2), který je mírně fixován k lícové straně suchého zipu
(4) se působí opět tlakem 10 až 14 kg/cm2 při teplotě 140
až 150 °C po dobu 8 až 20 sec., přičemž se opět ochladí na
teplotu 20 až 40 °C. Ornament či písmena z termoplastu
(2) umístěná na přenosové ploše (3) mohou být z druhé
strany opatřena termoplastickým lepidlem.

především pro výztuhu kompozitních elastomerových
výrobků, se skládá z podpůrné struktury (100), z rotoru
(5), který se může otáčet kolem předem stanovené osy, z
kolébky, která je uchycena ke zmíněné podpůrné struktuře
(100) podél osy oscilace, která je shodná s osou rotace
rotoru  (5), z přiváděcích zařízení, která jsou operativně
uchycena na zmíněné kolébce, aby přiváděla několik
elementárních drátů z příslušných přiváděcích cívek (8).
Elementární dráty jsou vedeny na zmíněný rotor (5) po
splétacích drahách s úseky (10A, 10C), které jsou totožné
s osou rotace rotoru (5) a s centrálním úsekem (10B), který
je vzdálen od zmíněné osy rotace. Zařízení dále sestává z
jednoho předtvarovacího zařízení (15), které je operativně
umístěno na kolébce a zpracovává jeden ze zmíněných
elementárních drátů. Navíc je alespoň jedno předtvarovací
zařízení (15) vhodné pro dodávání zmíněnému
elementárnímu drátu deformaci v podstatě tvaru sinusoidy
bez ostrých hran. Při způsobu výroby kovového jádra se
nejprve provede deformace alespoň jednoho z
elementárních drátů do tvaru sinusoidy a poté se provede
splétání elementárních drátů dohromady pomocí
šroubového stočení kolem podélné osy jádra.

strukturu (12) a vzorovanou vrstvu (30). Vyztužený
struktura  (12) obsahuje k papíru přivrácený první povrch
z protkaných prvních podélných přízí (120) a příčných
přízí (122), přičemž první povrch má index FSI alespoň
68. Vyztužená struktura (12) má ke stroji přivrácený druhý
povrch, který obsahuje druhé podélné příze (220),
spojované jen s příčnými přízemi (122) v N-prošlupovém
vzoru, kde N je větší než čtyři. druhé podélné příze (220)
se vážou střídavě jen s jednou z příčných přízí (122).
Vzorovaná vrstva (30) přesahuje vně z prvního povrchu,
přičemž tato vzorovaná vrstva (30) vytváří dotykovou
plochu, dotýkající se papíru na prvním povrchu.
Vzorovaná vrstva (30) se prodlužuje alespoň částečně k
druhému povrchu. Vzorovaný pryskyřičný papírenský pás
má vyztuženou strukturu (12), mající normalizovaný
objem pórů NG menší než 2,8 a tuhost v příčném směru
alespoň 7 gf* cm2/cm, s výhodou přinejmenším 22 gf*

cm2/cm.
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D 21 H 21/10 // D 21 H 17:24

D 21 H 21/10

D 21 H 21/22 // D 21 H 17:74

D 21 H 23/02, D 21 H 17/37, D 21 H 17/41, D 21 H
21/16

E 01 B 7/02

2000-3937

2000-3939

2001-1348

2001-2683

2001-1191

AKZO NOBEL N. V., Arnhem, NL;

AKZO NOBEL N. V., Arnhem, NL;

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, OH, US;

CIBA SPECIALTY CHEMICALS WATER
TREATMENTS LIMITED, Low Moor, GB;

BWG BUTZBACHER WEICHENBAU
GESELLSCHAFT MBH & CO. KG, Butzbach, DE;

Způsob výroby papíru

Způsob výroby papíru

Měkký výrobek z hedvábného papíru, hedvábný
papír

Kompozice na bázi vodné polymerní emulze a
jejich použití pro klížení papíru

Výhybkové zařízení železničního svršku

26.04.1999

26.04.1999

08.10.1999

12.01.2000

30.03.2001

PCT/SE99/00679

PCT/SE99/00677

PCT/US99/23593

PCT/EP00/00160WO 99/55964

WO 99/55965

WO 00/22231

WO 00/44983

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

Kubát Jan Ing., Přístavní 24, Praha 7, 17000;

Čermák Karel JUDr, Národní 32, Praha, 11000;

(72)
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(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

27.04.1998, 27.04.1998

27.04.1998, 27.04.1998

15.10.1998

26.01.1999

31.03.2000

1998/98850067, 1998/083253

1998/98850067, 1998/083253

1998/104371

1999/9901597

2000/10016015

EP, US

EP, US

US

GB

DE

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(86)
(87)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

Při způsobu výroby papíru ze suspenze obsahující

Při způsobu výroby papíru ze suspenze obsahující

Hygienický výrobek z měkkého hedvábného papíru

Při klížení papíru nebo kartónu se na i) povrch

Řešením je výhybkové zařízení železničního svršku,

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Persson Michael, Göteborg, SE;
Hällström Hans, Nacka, SE;
Carlén Joakim, Göteborg, SE;

Klemets Bore, Höviksnäs, SE;
Hällström Hans, Nacka, SE;
Asplund Anna, Ytterby, SE;
Sikkar Rein, Floda, SE;

Vinson Kenneth Douglas, Cincinnati, OH, US;
Karl Amy Jo, Cincinnati, OH, US;
Wahl Errol Hoffman, Cincinnati, OH, US;
Frankenbach Gayle Marie, Cincinnati, OH, US;

Donnelly Simon, Baildon, GB;
Stockwell John Robert, Embsay, GB;
Plonka John, Rawden, GB;

Dietze Hans-Ulrich, Wusterwitz, DE;
Zillien Burkhard, Butzbach, DE;

celulózová vlákna a případně plniva, se přidává
odvodňovací a retenční činidlo obsahující kationtový nebo
amfoterní polysacharid, který má hydrofobní skupinu,
která obsahuje aromatickou skupinu.

celulózová vlákna a případně plniva se do suspenze
přidává odvodňovací a retenční činidlo obsahující
kationtový organický polymer, a suspenze se odvodňuje na
sítu. Kationtový organický polymer má aromatickou
skupinu a suspenze má vodivost alespoň 2,0 mS/cm. Podle
dalšího provedení způsobu se provádí recirkulace bílé
vody a případně se zavádí čerstvá voda za vzniku suspenze
obsahující celulózová vlákna a případně plniva, která má
být odvodněna, přičemž zaváděné množství čerstvé vody
je nižší než 30 tun na 1 tunu vyrobeného suchého papíru.

sestává z jedné nebo více vrstev hedvábného papíru,
přičemž na alespoň jeden vnější povrch je naneseno
změkčovadlo, obsahující kvartérní amoniovou sloučeninu,
elektrolyt a neiontovou povrchově aktivní látku.

vytvořeného archu papíru nebo kartónu a/nebo ii) do
celulózové suspenze pro výrobu papíru nebo kartonu před
odvodněním nanáší kompozice obsahuje vodnou disperzi
polymerních částic s velikostí nejvýše rovnou 1
mikrometru a polymerní částice obsahují ve vodě
nerozpustnou polymerní matrici tvořenou ethylenicky
nenasyceným monomerem nebo směsí ethylenicky
nenasycených monomerů.

určené zejména pro výhybky žlábkových kolejnic, které
obsahuje skříňovitý spodek (32) s opornicí (14), příložnou
nebo opěrnou kolejnici (16) a ploché kluzátko (18), na
němž je posuvně uspořádána hrotnice (20). Za účelem
pružného uložení kolejnic výhybkového zařízení a získání
možnosti jednoduché demontáže ze železničního nebo
silničního podloží je skříňovitý spodek (32) pružně uložen
v pevně uspořádaném rámu (38) výhybkového zařízení.
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E 01 C 5/06

E 01 F 1/00, E 01 F 8/00

E 02 F 5/08, E 02 F 5/26, E 21 C 47/02

2001-1911

2001-522

2000-2553

2001-1400

SCHRAUBENWERK ZERBST GMBH,
Zerbst/Anhalt, DE;

SCHEIWILLER Rolf, Hergiswil, CH;

ZIPP BRATISLAVA, SPOL. S R. O., Bratislava, SK;

MAN TAKRAF FÖRDERTECHNIK GMBH,
Leipzig, DE;

Kotvicí šroub pro pražce nebo podobně

Dlaždice

Nástupišťový dílec s dutinou

Zařízení k dobývání minerálních surovin a k
testování dobyvatelnosti kritického materiálu

08.12.1999

12.08.1999

10.07.2000

19.04.2001

PCT/DE99/03930

PCT/EP99/05874

WO 00/39399

WO 00/09808

Chlustina Jiří Ing., Jana Masaryka 43-47, Praha 2,
12000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Sedlák Zdeněk Ing., Mendlovo nám. 1a, Brno, 60300;

Švorčík Otakar JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;
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23.12.1998

17.08.1998, 15.04.1999

25.04.2000

20.04.2000

1998/19859696

1998/19837165, 1999/19917113

2000/0592

2000/10019748

DE

DE, DE

SK

DE

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)
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Řešení se týká kotvicího šroubu pro pražce k připevnění

Vynálezem je dlaždice (1), jejímž prostřednictvím je

U nástupišťového dílce je horní část jeho těla (1) podélná

Zařízení sestává z pásového podvozku (1), rámu (2)

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Blume Jörg, Luso, DE;

Scheiwiller Rolf, Hergiswil, CH;

Holakovský Štefan Ing., Bratislava, SK;
Kamrla Jozef Ing., Bratislava, SK;
Holík Dušan Ing., Bratislava, SK;

Hoffmann Dieter Dr.-Ing., Leipzig, DE;

kolejnic nebo kolejí na stabilním podkladu z betonu nebo
asfaltu. Kotvicí šroub sestává v axiálním směru
z následujících čtyř úseků: a) zkráceného válcového závitu
(1), jehož délka činí pouze přibližně třetinu celkové délky
šroubu, b) směrem ke šroubové hlavě (2) navazujícího
úseku (3) dříku bez závitu, jehož průměr odpovídá
vnějšímu průměru závitu (1) kotvicího šroubu, c) úseku
(4) dříku s metrickým závitem v horní oblasti dříku
šroubu, přičemž průměr úseku (4) dříku je nepatrně menší
než spodní úseky (1, 3) dříku, d) šroubové hlavy (2).
Průměr šroubové hlavy (2) je přitom menší než maximální
průměr dříku kotvicího šroubu. Metrickým závitem
v horní části kotvicího šroubu se pomocí vhodných
spojovacích prvků přenášejí axiální síly.

docíleno vytvoření trvalé stabilní dlažby, ve které je
dlaždice (1) zajištěna zejména proti vertikálnímu uvolnění,
a přesto může být pokládána ve vertikálním směru. To je
podle vynálezu dosaženo tím, že na každé boční stěně (3,
4) dlaždice (1), která je opatřena vertikálními spojovacími
prvky (5, 6), se nacházejí vždy jen rozšiřující se spojovací
prvky (6), nebo jen zužující se spojovací prvky (5).

vana (2), jejíž boky tvoří úložné hrany (3) pro uložení
konzolových desek a v střední části těla (1) je dílec
opatřen podélně orientovanou průběžnou dutinou (4), jejíž
dolní část tvoří žlab (5). Z dolní části těla (1) dílce může
vyčnívat základová pata (6) se svisle orientovaným
alespoň jedním kotvicím otvorem (7). V alespoň jedné
boční stěny dílce může být šikmo dolů do jeho vnitřku
orientovaný alespoň jeden přívodní otvor (8) pro přívod
odpadní vody. V jedné boční stěně dílce může být alespoň
jeden vstupní otvor (9) pro přívod hluku do průběžné
dutiny (4). Alespoň část vnitřního povrchu průběžné
dutiny (4) může být opatřena hluk pohlcující vnitřní
vrstvou (10) nebo nátěrem. Horní část vnější plochy boční
stěny dílce může být opatřena hluk pohlcující vnější
vrstvou (11) nebo nátěrem.

zařízení s hnacím zařízením (3), stanovištěm (4) obsluhy a
s  frézovacím válcem (5), pokrytým řeznými nástroji (13),
plechy pro vedení a vyhazovacími plechy. Frézovací válec
(5) je přitom ve funkčním spojení s prstencovým žlabem
(14). Obvodová rychlost řezných nožů (13) a síla působící
na řezný nástroj (13) jsou u testovacího zařízení a zařízení
pro povrchové dobývání stejně velké. Pojezdová rychlost
zařízení, která je současně rychlostí posuvu, a otáčky
frézovacího válce (5), určující obvodovou a současně
řeznou rychlost, jsou měnitelné.
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E 04 B 1/348, E 04 B 1/18

E 04 B 1/94, E 04 B 2/74, E 06 B 5/16, E 06 B 3/66

E 04 B 5/04, E 04 B 5/06, E 04 B 5/08

E 04 D 1/34

2000-1320

2001-1009

2000-3771

2000-4612

BAU HOW GMBH, Hattersheim, DE;

DORMA GMBH + CO. KG, Ennepetal, DE;

RECTOR S. A., Mulhouse, FR;

FRIEDRICH OSSENBERG-SCHULE & SÖHNE
GMBH & CO. KG, Altena, DE;

Prefabrikovaný dům/budova s modulárním
ocelovým skeletem

Protipožární stěna

Skládaná podlaha

Upevňovací plechová spona k protivětrnému
upevnění obyčejných tašek na střešní plošině

11.08.1999

19.07.2000

11.10.2000

11.12.2000

PCT/EP99/05882

PCT/EP00/06888

WO 00/09827

WO 01/07727

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha, 11000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

14.08.1998

21.07.1999

22.10.1999

05.05.2000

1998/19836904

1999/19933400

1999/9913394

2000/20008159

DE

DE

FR

DE

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Řešení se zabývá každým druhem budovy postavené na

Protipožární stěna k zabránění rozšíření ohně, která je

Skládaná podlaha (1, 1´) složená ze střídavě ložených

Upevňovací plechová spona (1) je vytvořena z

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Klersy Hans-Berth, Wiesbaden, DE;

Degelsegger Walter Ing., Desselbrunn, AT;

Leduc René, Lampertheim, FR;

Kaemper Jan, Balve, DE;

základě modulové konstrukce s ocelovým skeletem.
ocelový skelet kombinací stropního rámu (6), podlahového
rámu (1) a do podlahového rámu přivařených Z-profilů (2)
jako příček, jakož i příhradoviny (3) a opěrného sloupu (4)
s přivařenými ocelovými příčkami.

zasazena v oblasti protipožárního úseku, přičemž
protipožární stěna sestává z modulárně montovaných
dílčích elementů (1, 2), které sestávají v podstatě z profilů
(5), složených do obvodového rámu, které současně s
odstupem oddělují dvě skleněné tabule (3, 4), přičemž
skleněné tabule dosahují až na vnější okraj profilů. Rám je
zakryt dílčím smaltováním skleněných tabulí a dílčí

elementy (1, 2) mohou být mezi sebou spojeny
spojovacími elementy (9) s mezivrstvou protipožárních
laminátů (15).

železobetonových nosníků (2) a výplňových podkladních
vrstev  (3) podlahy, přičemž nosníky (2) a výplňové
podkladní vrstvy (3) jsou stejně vysoké a tvarem se
doplňují tak, že do sebe stavebnicově těsně zapadají, které
by bylo nutné vyplnit betonovým spojem a kompresní
betonovou vrstvou; nosníky (2) zhotovené z předepjatého
betonu sestávají ze železobetonové konstrukce, složené ze
dvou horních ocelových výztuží (7a, 7b) a dvou dolních
ocelových výztuží (9a, 9b).

vícenásobně v úhlu odkloněného plechového pásku, který
má dvě paralelní, částečně se překrývající plochy (2, 3),
které jsou navzájem spojeny kolmo k plochám
probíhajícím můstkem  (4). Délka kolmého můstku (4) a
tedy vzdálenost mezi oběma přibližně paralelními
plochami (2, 3) odpovídá přibližně dvojnásobku výšky
obyčejné tašky a kolmý můstek (4) má vybrání (5), které
odpovídá alespoň tloušťce obyčejné tašky. Upevňovací
plechová spona (1) je vybráním (5) uložitelná na okraj
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E 04 D 3/14

E 04 D 12/00

E 04 D 13/03

E 04 D 13/068

2001-1041

2001-2266

2001-678

2001-1249

ULTRAFRAME (UK) LIMITED, Clitheroe, GB;

ICOPAL A/S, Kastrup, DK;

J. EBERSPÄCHER GMBH & CO., Esslingen, DE;

MARLEY TILE AG, Lucerne, CH;

Zasklívací nosný systém

Bariéra proti vodní páře a způsob její výroby

Nasazovací věnec

Okapový systém

22.09.1998

21.12.1999

29.08.1998

07.10.1999

PCT/GB98/02805

PCT/DK99/00724

PCT/DE98/02594

PCT/GB99/03310

WO 00/17466

WO 00/37751

WO 00/12837

WO 00/20704

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Hakr Tomáš Ing., Přístavní 24, Praha 7, 17000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha, 11000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

22.09.1998

21.12.1998

07.10.1998

1998GB/9802805

1998/01698

1998/9821881

WO

DK

GB

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Zasklívací nosný systém je tvořen prvním a druhým

Řešením je bariéra (15) proti vodní páře, která zahrnuje

U nasazovacího věnce (1) s vnitřním pláštěm (2),

Těsnění (12) pro čepovou část (4) okapu zahrnuje těsnící

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Richardson Christopher, Clitheroe, GB;

Harder Sven, Vallennsbaek, DK;

Mielich Peter, Dettingen, DE;
Petzold Siegfried, Aichtal, DE;

Quinnell Geoffrey, Kent, GB;

obyčejné tašky, a do zbývající vzdálenosti mezi oběma
paralelními plochami (2, 3) je ze strany kolmého můstku
(4) na kolmý můstek (4) nasvorkovatelná vždy postupně
další obyčejná taška.

členem (10, 12), kde každý člen (10, 12) má alespoň jedno
křídlo, kde tyto členy (10, 12) jsou uspořádány s možností
uložení a zachycení zasklívacího panelu (14) mezi těmito
křídly, přičemž oba členy (10, 12) jsou vylisovány z
plastů.

první, pro vodu neprostupnou membránu (19), mající
množství průchozích otvorů (21) a druhou, pro vodu
neprostupnou membránu (22), která je umístěna naproti
první membráně  (19). Vodu absorbující materiál (18) je
umístěn v jednom nebo více prostorech vymezených mezi
první a druhou membránou (19, 22), přičemž alespoň část
druhé membrány (22) je z materiálu, který má proti difúzi
vodní páry odpor, který se mění v závislosti na relativní
vlhkosti vzduchu, se kterým je v kontaktu tak, že odpor
proti difúzi páry klesá, když relativní vlhkost stoupá, a

naopak. Vynález se dále týká způsobu výroby bariéry proti
vodní páře.

zhotoveným z kovu, a vnějším pláštěm (3), jakož i mezi
nimi uspořádaným tepelně izolačním profilem (4) je
vytvořen vnější plášť (3) jako díl ohnutý z plechu,
potaženého vrstvou plastu, respektive kašírovaného
plastem. Pro přímou montáž spodní strany nasazovacího
věnce je na vnějším plášti (3) upevněn připojovací límec
(11).

prvek (18) z pružného stlačitelného materiálu a přídržný
prostředek (20) z tužšího materiálu. Přídržný prostředek
(20) je spojen s čepem (4) prostřednictvím spon (16).
Okapová spojka (30) má dva čepy (4), z nichž každý je
vytvořen s těsněním (12) uvedeného typu, ačkoliv by
místo něj bylo možno použít i ploché těsnění upevněné k
čepu (4). Okapová spojka spojuje dvě délky okapu (32). V
jiném provedení je okapová spojka (40) vytvořena s
výčnělkem (56) zapadajícím do větší štěrbiny (58) v okapu
pro umožnění tepelné roztažnosti okapu bez poškození
těsnění.
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E 05 C 19/18, E 05 C 1/02, F 16 B 2/06, A 47 F 3/12, A
47 B 96/00

E 05 D 11/08, E 05 D 11/00

E 05 D 11/10, E 05 D 11/08

E 05 F 1/00, E 05 F 1/08

2000-3180

2000-3540

2000-3588

2000-1566

ČERVENKO Jozef Ing. arch., Bratislava, SK;

ED. SCHARWÄCHTER GMBH, Remscheid, DE;

ED. SCHARWÄCHTER GMBH, Remscheid, DE;

BMT A. S., Brno, CZ;

Univerzální upevňovací element pro upevnění
plošných materiálů

Závěs dveří motorového vozidla s brzdicí a
přídržnou funkcí

Dveřní zarážka konstrukčně zkombinovaná s
demontovatelným dveřním závěsem

Zavírací mechanismus dveří komory přístroje

18.03.1999

28.01.1999

28.01.1999

28.04.2000

PCT/SK99/00004

PCT/DE99/00254

PCT/DE99/00259

WO 99/51842

WO 99/49164

WO 99/51845

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

Herman Václav Ing., Hlavní 43, Průhonice, 25243;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

03.04.1998

26.03.1998

01.04.1998

1998/0441

1998/19813520

1998/19814593

SK

DE

DE

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Upevňovací element pro upevnění plošných materiálů bez

Závěs pro motorová vozidla má brzdicí a přídržnou funkci

Dveřní závěs sestává ze dvou závěsových polovin (1, 2) a

Zavírací mechanismus dveří je tvořený dvěma rameny (1)

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Červenko Jozef Ing. arch., Bratislava, SK;

Brückner Lothar, Leonberg, DE;
Magnus Nils, Remscheid, DE;

Kremer Johannes, Remscheid, DE;
Magnus Nils, Remscheid, DE;

Crha Radomír Ing., Brno, CZ;

narušení a bez poškození povrchu sestává z tělesa (1)
svěrného přípravku vložky (2) a z přítlačných prvků (3).

a sestává z první poloviny (1) závěsu, která je připevněna
ke dveřím nebo ke sloupku dveří, a z druhé poloviny (2)
závěsu, která je připevněna ke druhé části sestavy dveří, a
dále ze závěsného čepu (3), který je vyroben z plného
materiálu a vzájemně otočně spojuje dvě poloviny (1, 2)
závěsu. Závěsný čep (3) je připojen k oku (5) jedné
poloviny (2) závěsu otočně a je uložen v oku (4) druhé
poloviny (1) závěsu otočným uložením. Zakřivení (7)
průřezu závěsného čepu (3) se rovněž odchyluje od čistě
kruhového tvaru alespoň přes úsek (6) podélné části
závěsného čepu (3), který je přidružen k příslušnému oku
(4). otvor oka (4), ve kterém je uložen závěsný čep (3)

otočně, je utěsněn parotěsným způsobem na obou koncích
až k závěsnému čepu (3).

ze závěsového čepu (3), který je uložen v první závěsové
polovině (2) pohyblivě a ve druhé závěsové polovině (1)
tak, že může být zdvižen bez otáčení. Dveřní zarážka
obsahuje brzdicí nebo přídržné prostředky, které jsou
radiálně vyrovnány vzhledem k ose závěsového čepu (3), a
které spolupůsobí se zarážkovými prostředky, soustředně
uspořádanými vzhledem k ose závěsového čepu (3).
Sestava dveřní zarážky je uložena v pouzdru (12) dveřní
zarážky. Toto pouzdro (12) dveřní zarážky je umístěno na
příslušné závěsové polovině (2) v osových výstupcích (11)
osy závěsu. Závěsový čep (3) je namontován pohyblivě v
závěsové polovině (2).
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E 06 B 3/22

E 06 C 7/16, E 06 C 7/48

E 21 B 10/44

2000-3573

2000-1191

2000-2067

HT TROPLAST AG, Troisdorf, DE;

LAUG Horst, Lingen, DE;

HAWERA PROBST GMBH, Ravensburg, DE;

Okenní nebo dveřní profil a způsob jeho
výroby

Žebřík s postranními pomocnými opěrami pro
pracovní plošinu

Vrtací nástroj do kamene

27.09.2000

17.09.1998

25.11.1998

PCT/DE98/02749

PCT/DE98/03465

WO 99/18321

WO 99/29998

Kendereški Dušan, Lidická 51, Brno, 60200;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Chlustina Jiří Ing., Jana Masaryka 43-47, Praha 2,
12000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

05.10.1999

04.10.1997

04.12.1997

1999/19947727

1997/29717717

1997/19753731

DE

DE

DE

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Okenní nebo dveřní profily (1) mají větší počet vnitřních

Řešení se týká postranních pomocných opěr pro pracovní

Vrtací nástroj (1) do kamene, pro otáčivé a/nebo rázové

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Klein Waldemar, Much, DE;
Neumann Hans-Willi, Troisdorf, DE;
Marzahn Helmut Dipl. Ing., Neunkirchen-Seelscheid,
DE;

Laug Horst, Lingen, DE;

Fuss Mathias, Weingarten, DE;
Wagegg Thomas, Kisslegg, DE;
Moser Bernhard, Altshausen, DE;

vzájemně výkyvně uspořádanými kolem prvního čepu (2).
Na alespoň jednom rameni (1) je na konci opačném vůči
poloze prvního čepu (2) uchycen první konec pružného
elementu  (3), jehož druhý konec je spřažen s druhým
čepem (4) uspořádaným na druhém rameni (1) v odstupu
od prvního čepu  (2).

komor (2) oddělených přepážkami, jejichž stěny, tvořící
vnější obrysy, a přepážky, oddělující jednotlivé dutiny,
mají tloušťku menší než 4 mm. Stěny a/nebo přepážky
jsou alespoň z části zhotoveny z vypěněného tvrdého PVC
se stupněm vypěnění mezi 1,05 a 1,2. Profilový systém
dále sestává z jednoho profilu (3) zhotoveného
z nevypěněného materiálu a jednoho profilu (1)
zhotoveného z vypěněného materiálu se stupněm vypěnění
mezi 1,05 a 1,2, přičemž profily (1, 3) zhotovené
z vypěněného a nevypěněného materiálu vykazují stejné
rozměry. Oba tyto profily (1, 3) jsou zhotovovány na
stejném zařízení vždy jedním protlačovacím nástrojem a
stejným výrobním postupem.

plošinu pro umístění na horním konci žebříku jako
zajištění vystupování a sestupování, s podlážkou (2), s
opěrami (6, 7) o stěnu a pojezdovými koly (4, 5) na stěnu.
Pro přejíždění překážek jsou uspořádána velká kola.
Podlážka (2) je ve smontovaném stavu žebříku uspořádána
posuvně ve svém podélném směru a je v každé poloze
aretovatelná.

namáhání, má odváděcí drážku (7) na vrtnou moučku,
která je rozdělena na alespoň dva úseky (14, 15) odváděcí
drážky (7). Každý úsek (14, 15) má vlastní nosnou plochu
na nosnou moučku. Uvnitř odváděcí drážky (7) se nachází
vedlejší žebro (13), které představuje v podstatě zmenšené
provedení hlavního žebra (8). Odváděcí drážka (7) s
výškou h2 je rozdělena vedlejším žebrem (13) na spodní
úsek (14) drážky s výškou h4 a na horní úsek (15) drážky s
výškou h5. Výška vedlejšího žebra (13) je označena jako
h8.
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E 21 D 21/00

E 21 D 21/00

F 01 C 1/08, F 01 C 1/06

F 01 D 5/14, F 01 D 9/02, F 01 D 25/12

2000-1397

2000-1439

2001-514

2000-3682

ZAWISLÁK Julius Ing., Opava, CZ;

UJKA Zdeněk, Havířov, CZ;

ATELIERS BUSCH S. A., Chevenez, CH;

GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady,
NY, US;

Svorníková výztuž

Horninový svorník s vícedílným opláštěním

Dvojitý šroubový rotor pro vestavbu do
výtlačných strojů na stlačitelná média

Chlazení tenkou vrstvou filmu pro uzavřeným
okruhem chlazený profil

18.04.2000

20.04.2000

01.10.1999

05.10.2000

PCT/CH99/00466
WO 00/25004

Vítkovice, a.s., Ruská 101, Ostrava, 70602;

Šimíček Adolf, Zřídelní 155, Ostrava - Lhotka, 72528;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

23.10.1998

28.04.2000

1998/98811063

2000/561865

EP

US

(32)

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)

(86)
(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Svorníková výztuž pro zajištění výlomu a mechanické

Řešení se týká horninového svorníku, zejména při

Dvojitý šroubový rotor je proveden jako jednochodý,

Segmenty lopatky (10) statoru turbíny mají radiálně

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Zawislák Julius Ing., Opava, CZ;

Ujka Zdeněk, Havířov, CZ;
Ivan Lubomír Ing., Havířov, CZ;

Becher Ulrich, Porrentruy, CH;

Burdgick Steven Sebastian, Schenectady, NY, US;
Yu Yufeng Phillip, Greenville, SC, US;
Itzel Gary Michael, Greenville, SC, US;

stability děl v horninovém masivu, jako jsou například
překopy, tunely, kolektory a jiná důlní díla, včetně těch,
která se provádějí ve svislém směru sestává se závitové
části   (1) opatřené válcovaným závitem (2), která je
souose přivařena ke kotevní části (3). Alternativně je
k protilehlému konci kotevní části (3) přivařena patka (7)
opatřená nejméně jedním zářezem (10) nebo je válcová
plocha (13) patky (7) zdrsněna.

vyztužování horninového masivu v hlubinných dolech,
tunelech a metru. Na rozpínatelném tělese (1) lístkového
průřezu jsou umístěny podélně dělené články (31) nebo
(32) a/nebo články (31 a 33) opláštění (3), které je na
straně plnicího pouzdra (2) obepnuto opěrnou podložkou
(5) a na opačném konci svěrným naváděcím víkem (4)
nebo smršťovací objímkou (41) či bandáží (42).

protiběžný, s měnícím se optimálním stoupáním, přičemž
stoupání šroubového rotoru (2) probíhá nemonotonně (
∆w1, ∆w2) a je definované jako proměnná úhlu opásání. Při
konstantních průměrech má rotor volitelnou variace
obrysu čelních profilů. Obrysy čelního profilu podél osy
šroubu se mění v závislosti na sektorovém úhlu kruhového
oblouku jádra a vnějšího kruhového oblouku. Variace
sektorového úhlu kruhového oblouku a vnějšího
kruhového oblouku podél osy šroubu je určená
ekvidistančním průběhem referenční spirály (7) a druhé
ohraničující spirály (8) vnější, válcovité plochy rotoru (2).

umístěnou vnitřní stěnu (14) a vnější stěnu (12), mezi
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F 01 D 9/04, F 01 D 25/28

F 01 D 25/12, F 02 C 7/12

F 01 D 25/12, F 01 D 9/02, F 01 D 5/18, F 02 C 7/12

2001-1372

2000-4773

2000-4888

NUOVO PIGNONE HOLDING. S. P. A., Firenze, IT

GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady,
NY, US;

GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady,
NY, US;

Způsob výroby statorové mezistěny u parní
turbíny a takto vyrobená statorová mezistěna

Zařízení na přivádění chladicího média u
spalovací turbíny a způsob jeho provozování

Háková opěra pro segment stupně trysky
plynové turbíny, chlazené uzavřeným okruhem
tekutiny

17.04.2001

19.12.2000

27.12.2000

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

18.04.2000

19.04.2000

25.04.2000

2000MI/000870

2000/552687

2000/557541

IT

US

US

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Způsob výroby statorové mezistěny (10) u parní turbíny

Zařízení plynové turbíny obsahuje integrální kompresor

Segment (10) stupně trysky obsahuje vnitřní pás (14) a

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Ghelli Giuseppe, Castiglion Fiorentino, IT;

Priestley Robert Russell, Ballston Lake, NY, US;

Burdgick Steven Sebastian, Schenectady, NY, US;

nimiž leží lopatky (10). Vnitřní stěna (14) a vnější stěna
(12) jsou rozděleny na oddíly a jsou opatřeny nárazovými
deskami (36). Pára, proudící do přetlakového prostoru (32)
vnější stěny (12), prochází otvory v nárazové desce (36)
pro nárazové chlazení horní vnitřní plochy (38) vnější
stěny (12). Pára dále proudí do dutin (42, 44) v lopatce
(10), opatřených vložkami (54, 56) pro nárazové chlazení
stěn lopatky (10). Poté pára prochází do přetlakového
prostoru  (66) vnitřní stěny (14) a proudí přes otvory
v nárazové desce (72) pro nárazové chlazení plochy vnitřní
stěny  (14) a navrací se přes vratné dutiny (46, 48, 50),
opatřené vložkami (58, 60, 62) pro nárazové chlazení
ploch lopatky  (10), zpět do výstupu (24) vratné páry.
Alespoň jeden otvor (178) pro chlazení vrstvičkou filmu je
vytvořen ve stěně  (180) alespoň jedné z dutin (42) pro
průtokové propojení mezi vnitřním prostorem dutiny (42)
a vnější stranou lopetky (10).

nebo plynového expandéru zahrnuje fázi přípravy dvou
prstenců (12, 13), obráběných samostatně pro vytvoření
radiálních dutin (15, 15´), majících profil lopatek (11)
statorového stupně parní turbíny nebo plynového
expandéru, a vhodných pro následné uložení lopatek (11),
přičemž je vhodné množství pájecího materiálu (14, 14´)
ve formě pasty vloženo do dutin (15, 15´), načež je
mezistěna (10) podrobena pájecí operaci v peci ve vakuu.
Řešení se dále týká statorové mezistěny (10) pro parní
turbínu nebo plynový expandér.

(110, 210), turbínu (114, 214), opatřenou spalovací
komorou  (112, 212), do které je přiváděn vzduch
z integrálního kompresoru a palivo , a dále generátor
(132), provozně připojený k turbíně pro výrobu
elektrického proudu. Součásti turbíny, ležící v dráze
horkých plynů, jsou chlazeny zcela nebo alespoň částečně
chladicím vzduchem, přiváděným z vnějšího kompresoru
(136, 236). Způsob zahrnuje kroky přivádění alespoň
části chladicího vzduchu k součástem turbíny (114, 214)
v dráze horkých plynů z integrálního kompresoru (110,
210), a přivádění zbývající části chladicího vzduchu
z vnějšího kompresoru (136, 236).

vnější pás (12), které jsou vzájemně od sebe radiálně
vzdáleny, přičemž mezi nimi leží lopatka (16) trysky.
Vnější pás (12) obsahuje vnější stěnu (36), vymezující
část dráhy (24) proudění horkých plynů turbínou, a vnější
kryt (38), vymezující komoru s vnější stěnou (36).
Lopatka (16) má vytvořeno prodloužení (56), odlité
integrálně se segmentem (10) trysky a zasahující do
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F 01 D 25/12, F 01 D 9/02, F 02 C 7/12

F 02 B 53/00, F 02 B 55/00, F 01 C 1/00, F 01 B 13/06

F 02 M 51/06

2001-42

2001-1854

2001-904

GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady,
NY, US;

LUZHKOV Jury Mikhaylovich, Moscow, RU;
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO
"A.LYULKA-SATURN", Moscow, RU;

ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart, DE;

Uzavřený okruh parního chlazení věnce
turbíny a způsob parního chlazení věnce
turbíny

Rotační turbína motoru s vnitřním spalováním

Vstřikovací ventil paliva

04.01.2001

25.05.2001

13.07.2000

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

08.05.2000

01.03.2000

14.07.1999

2000/567296

2000RU/0000068

US

WO

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

Chladicí dutina vnitřního věnce (20) turbíny je přepažena

Rotační turbína motoru s vnitřním spalováním zahrnuje

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Burdgick Steven Sebastian, Schenectady, NY, US;
Sexton Brendan Francis, Simpsonville, SC, US;
Kellock Iain Robertson, Clifton Park, NY, US;

Luzhkov Jury Mikhaylovich, Moscow, RU;

Reiter Ferdinand, Markgroeningen, DE;

prodloužení (66) lopatky (16) na krytu (38). Kryt (38) je
opatřen předním hákem (30) pro konstrukční namontování
segmentu (10) trysky k pevné části pláště turbíny, a pro
ustavení konstrukční zátěžové dráhy, vedoucí přes hák
(30), prodloužení (66) krytu (38) a prodloužení (56)
lopatky (16), a to v důsledku přivaření prodloužení (56,
66) vzájemně k sobě a rovněž vnější stěny (36) a krytu
(38) vzájemně k sobě. Dutiny (48, 50, 54) v lopatce (16)
jsou otevřeny do komory pro vedení chladicího média,
přičemž tyto dutiny (48, 50, 54) a komora vytvářejí část
dráhy uzavřeného chladicího okruhu přes segment (10)
stupně trysky.

žebry nebo přepážkovými stěnami (32, 34, 36, 38), takže
je zde vymezeno několik chladicích komor (40, 42, 44,
46) pro postupné přivádění chladicí páry a pro nárazové
chlazení radiálně vnitřní stěny (64) vnitřního věnce (20).
Způsob spočívá v tom, že v každé chladicí komoře (40,
42, 44, 46) je uspořádána nárazová přepážková vložka
(48, 50, 52, 54) pro přivádění chladicí páry od vstupu v
případě první komory  (40), nebo z bezprostředně horní
komory ve směru proudění v případě druhé až čtvrté
komory (42, 44, 46), přičemž je každá nárazová
přepážková vložka (48, 50, 52, 54) opatřena velkým
počtem nárazových otvorů (62, 72, 76, 80) pro účinné
nárazové chlazení vnitřní stěny (64) vnitřního věnce (20).

rotor (1) s podélnými klapkami (2) otočně namontovanými
podél osy otáčení (4) rotoru v oblasti vnějšího obvodu
rotoru, kdy zmíněné klapky (2) oddělují od sebe prostory
nacházející se po obou stranách každé z klapek (2). Rotor
(1) je umístěný ve válcovitém tělese (7), na jehož koncové
čelní stěně se nachází prstencovité vodítko (23)
kontaktující unášeče (10) klapek (2). Podélná osa (11)
prstencovitého vodítka (23) je vůči ose otáčení (4) rotoru
(1) je výstředná.
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F 02 M 51/06

F 02 M 61/10

F 02 M 61/18

2001-1873

2001-805

2001-820

ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart, DE;

ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart, DE;

ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart, DE;

Vstřikovací ventil paliva

Vstřikovací ventil paliva a způsob výroby jeho
ventilového členu

Komůrková vstřikovací tryska pro spalovací
motory

28.09.2000

05.07.2000

29.06.2000

PCT/DE00/02278

PCT/DE00/03422

PCT/DE00/02134

PCT/DE00/02125

WO 01/06114

WO 01/25612

WO 01/04489

WO 01/04490

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha, 11000;

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha, 11000;

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha, 11000;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

29.09.1999

07.07.1999

08.07.1999

1999/19932761

1999/19946602

1999/19931274

1999/19931761

DE

DE

DE

DE

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Tenkostěnný připojovací díl (16) má nejméně jedno

Ventil (1) je určen k přímému vstřikování paliva do

Pro zlepšení vstřikování je v konci ventilového členu (1),

Vstřikovací tryska (1) má zaoblený přechod mezi

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Stier Hubert, Asperg, DE;

Filiz Erguen, Kornwestheim, DE;
Niemeyer Dieter, Venice, FL, US;
Yurtseven Güngör, Mudanya/Bursa, TR;

Boecking Friedrich, Stuttgart, DE;

radiálně upravené zahloubení (43), ve kterém je uspořádán
tlumicí element (45), čímž se tlumí axiální kmitání
připojovacímo dílu (16) a tak se účinně zabrání odrážení
ventilového uzavíracího úseku (21) na ventilové sedlové
ploše (32).

spalovacího motoru. Je opatřen magnetickou cívkou (8), s
kotvou  (11) zatěžovatelnou magnetickou cívkou (8) ve
směru zdvihu proti první pružině (27) zpětného nastavení
a jehlou (13) ventilu spojenou se zavíracím tělesem (14)
ventilu, které má první doraz (32) pro kotvu (11). Kotva
(11) je přídavně zatěžována druhou pružinou (40). Dále je
upraven stacionární druhý doraz (33) pro kotvu (11).
Druhá pružina (40) zatěžuje kotvu (11) proti směru zdvihu
a v klidovém stavu při nebuzené magnetické cívce (8) tak
drží kotvu (11) v dosednutí na druhém dorazu (33). Kotva
(11) je vzdálena od prvního dorazu (32) vytvořeného na
jehle (13) ventilu, přičemž druhý doraz (33) je vytvořen na
přípojném dílu (16). Přípojný díl (16) je vytvořen z
magnetického materiálu. V blízkosti druhého dorazu (33)
je na přípojném dílu (16) a/nebo na kotvě (11) upraveno
magnetické škrticí místo (56).

přivráceném ke spalovacímu prostoru vytvořen škrticí
otvor  (8) s konstantním škrticím průřezem. Při výrobě se
ventilový člen (1) se slepou dírou (11) na konci
přivráceném ke spalovacímu prostoru uzavře rotačním
kováním/zapichovacím kováním a vrtáním se vytvoří
škrticí otvor (8) tvořící spojení se slepou dírou (11) ve
ventilovém členu (1).

komůrkou (2) a sedlem (4) jehly. Tím se zmenší tolerance
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F 03 D 11/00, F 03 D 1/06

F 04 C 2/107, B 21 C 37/00

F 04 C 11/00, F 04 C 2/18

2001-1811

2000-2253

2000-2294

WOBBEN Aloys, Aurich, DE;

BAKER HUGHES INCORPORATED, Houston, TX,
US;

VOITH TURBO GMBH & CO. KG, Heidenheim,
DE;

Rotorový list pro zařízení na větrnou energii

Způsoby výroby statorů pro odkalovací čerpadla

Konstrukční řada pro čerpadla s ozubenými
koly s rozdílným dopravním výkonem a způsob
výroby jednotlivých čerpadel s ozubenými koly
konstrukční řady

09.12.1999

17.12.1998

18.10.1999

PCT/EP99/09691

PCT/US98/26963

PCT/EP99/07878

WO 00/34651

WO 99/31389

WO 00/26539

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha, 11000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

Kalenský Petr JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Andera Jiří Ing., Nad Štolou 12, Praha 7, 17000;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

09.12.1998, 28.06.1999, 01.10.1999, 25.10.1999

18.12.1997

29.10.1998

1998/29822003, 1999/19929386, 1999/19947211,
1999/19951346

1997/068090

1998/19849804

DE, DE, DE, DE

US

DE

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Rotorový list (10) pro zařízení na větrnou energii je

Způsob výroby vrtacího motoru pro vrtání studničních

Je vytvořena konstrukční řada pro čerpadla (1, 100) s

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Wobben Aloys, Aurich, DE;

Krueger Volker, Celle, DE;
Walterskoetter Markus, Adelheidsdorf, DE;
Regener Thorsten, Burgdorf, DE;

Körner Tillmann, Zang, DE;

odporu prouděním vstřikovací trysky (1) při částečném
zdvihu jehly (5) a umožní tak přesné odměření
vstřikovaného množství paliva.

opatřen vrstvou pro odpuzování vody a/nebo ledu a pro
snížení hladiny hluku. Vrstva je vytvořena na alespoň části
plochy rotorového listu (10), zejména v jeho poslední
třetině směrem od osy rotace rotorového listu (10). Vrstva
je vytvořena z barevného nátěru a je tvořena vyvýšeninami
(3) a prohlubněmi (2) pro vytvoření drsného a nerovného
povrchu (6) rotorového listu (10). Vzdálenost (A)
vyvýšenin (3) leží v rozmezí 2 až 250 µm. Výška (H)
vyvýšenin (3) je 2 až 250 µm. Vyvýšeniny (3) jsou
vytvořeny především z hydrofobních polymerů nebo
trvanlivě hydrofobovaných materiálů. Tvrdost vrstvy je
menší než tvrdost materiálu rotorového listu (10).

vrtů je prováděn s kovovým dutým trubkovým členem
(130) z kvalitního materiálu, z něhož je vytvořen
statorový kryt o potřebném profilu a v délce osy. Do členu
(130) je vložen kovový trn (132) s obrysovým povrchem
odpovídajícím vnitřnímu profilu statorového krytu, jehož
vnitřní povrch je vyložen druhým materiálem, který je
odlišný od prvního materiálu k výrobě statoru vrtného
motoru.

ozubenými koly pro rozdílné dopravní objemy s alespoň
dvěma čerpadly (1, 100) s ozubenými koly. Každé
čerpadlo (1, 100) s ozubenými koly má alespoň dva spolu
zabírající výtlačné prvky (4, 5, 104, 105, 204, 205), první
výtlačný prvek (4, 104, 204) a druhý výtlačný prvek (5,
105, 205.1, 205.2) ve tvaru ozubených kol. Jednotlivá
čerpadla (1, 100) s ozubenými koly konstrukční řady mají
v podstatě identické rozměry pro odstup (9) os mezi
teoretickými osami, popřípadě teoretickými osami R1, R2)
otáčení obou výtlačných prvků (4, 5, 104, 105, 204, 205) a
v podstatě identickou šířku (6, ZB1, ZB2) ozubení ve
formě v podstatě identického axiálního rozměru prvků
ozubení. Jednotlivá čerpadla (1, 100) s ozubenými koly se
od sebe liší alespoň vzhledem k velikosti průměru (dK1,
dK2, dK18, dK28) hlavových kružnic alespoň jednoho z obou
výtlačných prvků (4, 5, 104, 105).
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F 04 C 11/00, F 04 C 2/18

F 04 D 5/00

F 16 B 12/20

2000-2295

2000-1268

2001-2099

VOITH TURBO GMBH & CO. KG, Heidenheim,
DE;

STERLING FLUID SYSTEMS GMBH, Itzehoe, DE;

NIKLAUS Hilmar, Bastheim, DE;

Konstrukční řada pro motory s ozubenými koly
s rozdílně teoreticky předávatelným krouticím
momentem a způsob výroby jednotlivých
motorů s ozubenými koly konstrukční řady

Odstředivé čerpadlo s bočním kanálem

Rozebíratelné spojení dvou prvků

18.10.1999

10.11.1997

14.10.1999

PCT/EP99/07879

PCT/EP97/06236

PCT/DE99/03336

WO 00/26540

WO 99/24719

WO 00/36308

Andera Jiří Ing., Nad Štolou 12, Praha 7, 17000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

Malůšek Jiří Ing., Mendlovo nám. 1a, Brno, 60300;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

29.10.1998

10.11.1997

15.12.1998

1998/19849805

1997EP/9706236

1998/19857795

DE

WO

DE

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Je vytvořena konstrukční řada pro motory (1, 100) s

Odstředivé čerpadlo je vytvořeno s tělesem tvořícím boční

Rozebíratelné spojení dvou spojovaných prvků sestává z

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Körner Tillmann, Zang, DE;

Fandrey Peter, Glückstadt, DE;

Niklaus Hilmar, Bastheim, DE;

ozubenými koly pro rozdílné dopravní objemy s alespoň
dvěma motory (1, 100) s ozubenými koly, kde každý
motor (1, 100) s ozubenými koly má alespoň dva spolu
zabírající výtlační prvky (4, 5, 104, 105), první výtlačný
prvek (4, 104) a druhý výtlačný prvek (5, 105), ve tvaru
ozubených kol. Jednotlivé motory (1, 100) s ozubenými
koly konstrukční řady mají v podstatě identické rozměry
pro odstup (9) os mezi teoretickými osami, popřípadě
teoretickými osami (R1, R2) otáčení obou výtlačných
prvků (4, 5, 104, 105), v podstatě identickou šířku (2B1,
2B2) ozubení ve formě v podstatě identického axiálního
rozměru prvků ozubení,Jednotlivé motory (1, 100) s
ozubenými koly se od sebe liší alespoň vzhledem k
velikosti průměru (dK1, dK2, dK1B, dK2B) hlavových kružnic
alespoň jednoho z obou výtlačných prvků (4, 5, 104, 105).

kanál (1), jehož povrch hraničící s bočním kanálem (1)
tvoří  čelní plochu (13), sousedící s oběžným kolem.
Přechodová hrana (2, 3, 7) bočního kanálu (1) k čelní
ploše (13) je zaoblená v těch oblastech, ve kterých se
odchyluje od obvodového směru. Lopatky (16) oběžného
kola mají v čelní rovině předem stanovenou šířku žebra v
obvodovém směru. Rádius (15) přechodové hrany (7) je
tam, kde lopatky (16) oběžného kola přecházejí z oblasti
čelní plochy (13, 14) do oblasti bočního kanálu (1), větší
než 0,25 krát výsledek ze šířky žebra lopatky a rychlosti
lopatky.

alespoň jednoho čepu (3), který je na jednom konci vložen
do utahovacího tělesa (1), přičemž toto utahovací těleso
(1) je otočné v kolmé ose vzhledem k ose čepu (3) a je
otočně uloženo v jednom ze spojovacích prvků. Utahovací
těleso (1) je v každé své otočné poloze v silovém spojení s
hlavou čepu (3), přičemž mezi čepem (3) a utahovacím
tělesem (1) je uspořádána přídržná vložka (2), která je v
utahovacím tělese (1) uspořádána otočně.
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F 16 B 13/12

F 16 D 23/02

F 16 D 43/02

F 16 D 69/02

2001-1913

2001-1547

2000-1511

2001-1089

FISCHERWERKE ARTUR FISCHER GMBH & CO.
KG, Waldachtal, DE;

INA WÄLZLAGER SCHAEFFLER OHG,
Herzogenaurach, DE;

MILAN RÁKOCZY - OSTAZ, Havířov - Životice,
CZ;

SGL ACOTEC GMBH, Siershahn, DE;

Rozpínací kotva

Spojkové ozubení prvku synchronizační
jednotky

Jednosměrná odstředivá spojka

Způsob výroby brzdových kotoučů s třecími
plochami z keramických materiálů

27.08.1999

02.05.2001

25.04.2000

16.06.2000

PCT/EP99/06330

PCT/EP00/05548

WO 00/32947

WO 01/01009

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Kalenský Petr JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Pacl Václav, Okrajová 4a, Havířov, 73601;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

30.11.1998

04.05.2000

25.06.1999

1998/19855139

2000/10021588

1999/19929358

DE

DE

DE

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Rozpínací kotva (10) je zhotovena jako dvousložková

Spojkové ozubení (1) prvku synchronizační jednotky

Řešení se týká jednosměrné odstředivé spojky, určené ke

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Nehl Wolfgang, Waldachtal, DE;

Schwuger Josef, Höchstadt, DE;
Malik Reinhart, Herzogenaurach, DE;
Röckelein Ernst, Burgebrach, DE;

Rákoczy Milan, Havířov - Životice, CZ;

Gruber Udo, Neusäss, DE;
Heine Michael, Allmannshofen, DE;
Kienzle Andreas, Thierhaupten, DE;

kotva z měkčího a tvrdšího plastu. K docílení krouticího
momentu pro zašroubování rozpínacího šroubu při
rozpínání kotvy (10) a vysoké ukotvovací síly jsou
vytvořeny rozpínací čelisti  (22) z tvrdšího plastu, které
mají průřezové plochy zvětšující se ve směru k přednímu
konci rozpínací kotvy (10) a jsou uloženy do rozpínacích
jazyků (14) z měkčího plastu. rozpínací jazyky (14) mají v
průřezu tvar kruhové úseče, přičemž jsou navzájem
spojeny tažnými oblastmi (16).

s jednotlivými zuby (3) vytvořenými tvářením na
prstencovém tělese (2), vyčnívajícími z obvodové plochy
(5), má na prvním čele (6) čelní vytvarování vytvořené
plastickým vytlačováním materiálu, které pokračuje na
povrchu válcové obvodové plochy (5) ve směru druhého
čela  (7), a je na straně boku (11, 12) opatřeno
přechodovou oblastí (13) s definovanou délkou, spojující
zešikmení  (10) stříšky s bokem (11, 12) zubu (3).

spojení hřídele hnacího motoru se vstupním hřídelem
pracovního stroje zejména v prostředí s výskytem
nebezpečných škodlivin a výbušných plynových směsí.
Jednosměrná odstředivá spojka, sestává z unášeče
s unášecími elementy umístěného v otočném bubnu.
Podstata řešení spočívá v tom, že unášeč (2) je po obvodu
opatřen náběhovými plochami (21), na nichž jsou
rozmístěny unášecí elementy (3) a drážkou (22), do níž
jsou vloženy tažné pružiny (4), které jsou k unášecím
elementům (3) připojeny. Unášecí elementy (3) jsou
osazeny a opatřeny závěsy (5), vedenými v drážce (22),
přičemž k závěsům (5) jsou připojeny tažné pružiny (4).
Tažné pružiny (4) jsou se závěsy   (5) propojeny po celém
obvodu drážky (22) unášeče (2).
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F 16 H 7/08

F 16 H 7/10

F 16 H 15/38, F 16 H 15/10, A 63 H 1/00

F 16 H 15/52

2000-3133

2000-1688

1998-1333

1999-4624

EBERT KETTENSPANNTECHNIK GMBH,
Freiroda, DE;

TAJMAC-ZPS, A. S., Zlín, CZ;

OLEXA Zdeněk, Ústí nad Labem, CZ;

SEDLÁČEK Miroslav Ing. CSc., Praha, CZ;
HOSTIN Stanislav Ing. CSc., Bratislava, SK;

Napínací a tlumicí element

Napínací mechanismus řemenů převodovky

Převodové zařízení na principu buzení
precesního pohybu

Multiplikátor otáček

25.02.1999

09.05.2000

30.04.1998

17.12.1999

PCT/EP99/01213
WO 99/43969

Švorčík Otakar JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Andera Jiří Ing., Nad Štolou 12, Praha 7, 17000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

26.02.1998
1998/19808129
DE

(32)
(31)
(33)
(86)
(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

Řešení se týká způsobu výroby brzdových kotoučů s

Napínací a tlumicí element (7) pro řetězové pohony má

Napínací mechanismus řemenů převodovky, zejména pro

Převodové zařízení, které na principu buzení precesního

Multiplikátor otáček sestává ze zdroje (1) precesního

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Ebert Siegfried, Freiroda, DE;

Sláma Pavel Ing., Zlín, CZ;

Olexa Zdeněk, Ústí nad Labem, CZ;

Sedláček Miroslav Ing. CSc., Praha, CZ;

třecími plochami z keramických materiálů, zejména
pojených materiálů, přičemž alespoň jeden keramický díl
se vloží do tlakové formy a spojí se pomocí lití pod tlakem
s roztavenými kovy do rotačně symetrického tělesa, které
obsahuje alespoň jeden keramický (pojený) segment, který
je umístěn soustředně k ose otáčení kovového tělesa a
vyčnívá nad alespoň jednu plochu kovového tělesa kolmou
k ose.

pružně deformovatelnou prstencovou část (70) a na jejím
obvodu uspořádaný ozubený věnec (71), přičemž tato
prstencová část (70) je v nezamontovaném stavu, který je
bez pnutí, vytvořena ve tvaru kruhu, a v napnutém
zamontovaném stavu zaujímá mezi volnou větví (6) a
zatíženou větví (5) řetězového pohonu eplipsovitý tvar,
přičemž ozubený věnec (71) je v záběru s volnou větví (6)
a se zatíženou větví (5) a přitom přenáší na obě větve (5,
6) napínací sílu vytvořenou elipsovitou deformací
prstencové části (70). prstencová část  (70) je vytvořena
tak, že její průřez má s deformací narůstajícím ohybem
klesající odpor v ohybu a v maximálně deformovaném
stavu je poměr výšky k šířce průřezu o nejméně 4 %
menší, než ve stavu pnutí.

pohon vřetene výrobních strojů, obráběcích center a
automaticky pracujících strojů s převodovou skříní,
uloženou na vřeteníku (1) obráběcího stroje, sestává z
napínacího šroubu (9) a příložky (10), uchycené na
převodové skříni (3). V převodové skříni (3) je na
čepových nálitcích (11) uložena výkyvná páka (12) s
napínací kladnou (13) dosedající v pracovní poloze na
klínový řemen (8), spojující hnací řemenici (4) a hnanou

řemenici (6). Výkyvná páka (12) je vždy na straně
odvrácené od klínového řemene (8) opatřena opěrnou
plochou (121), Proti opěrným plochám (121) jsou v tělese
převodové skříně uspořádány odtlačovací šrouby  (14).

pohybu změnou polohy osy (6) nevyváženého rotujícího
tělesa  (5) redukuje vysoké vstupní otáčky na nízké
výstupní, obsahuje základovou plošinu (1), ke které je
připevněn rám (2) s ložisky, ve kterém je uložena osa
precese (3), přičemž osa precese (3) je na svém horním
konci opatřena kloubem (4), kterým je spojena s horním
koncem desky (8) pro její vychylování v rovině proložené
osou precese (3) a osou rotace (6) nevyváženého rotujícího
tělesa (5) a na horním konci desky (8) je uložen motor (7)
s měnitelnými otáčkami, pohánějící nevyvážené rotující
těleso (5), přičemž dolní konec desky (8) se opírá o
základovou plošinu (1) a to tak, aby osa nevyváženého
rotujícího tělesa (5) svírala se základnou plošinou (1) úhel
(α), který je větší než nula a menší než devadesát stupňů.

pohybu, ze kterého vyčnívá tuhá precesní hřídel (2), která
na svém konci nese první třecí plochu (3), na kterou
dosedá druhá třecí plocha (4). Osa precesní hřídele (2) je v
klidovém stavu souosá s vertikální osou druhé třecí plochy
(4).
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F 16 H 41/00, B 60 T 1/087

F 16 H 61/02

F 16 H 63/20

F 16 K 1/52

1999-3877

2000-2309

2000-3757

2001-1653

VOITH TURBO GMBH & CO. KG, Heidenheim,
DE;

ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart, DE;

INA WÄLZLAGER SCHAEFFLER OHG,
Herzogenaurach, DE;

DANFOSS A/S, Nordborg, DK;

Hydrodynamicko-mechanická sdružená
převodovka

Zařízení a způsob koordinovaného řízení
elementů, nacházejících se v hnacím řetězci
vozidla, při změně převodu převodovky

Vedení přenášecího členu

04.03.1999

09.09.1999

10.10.2000

PCT/EP99/01386

PCT/DE99/02851

WO 99/44871

WO 00/23732

Andera Jiří Ing., Nad Štolou 12, Praha 7, 17000;

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha 1, 11000;

Kalenský Petr JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

06.03.1998, 06.03.1998

21.10.1998, 07.08.1999

21.10.1999

1998/19809467, 1998/29803792

1998/19848520, 1999/19937455

1999/19950584

DE, DE

DE, DE

DE

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Hydrodynamicko-mechanická sdružená převodovka se

Vynález se týká koordinovaného řízení elementů, to jest

Vedení (1) přenášecího členu pro převodovku je opatřeno

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Körner Tillmann, Zang, DE;
Nitsche Martin, Gerstetten, DE;
Becke Martin, Ulm, DE;

Loeffler Jürgen, Winnenden, DE;
Bolz Martin-Peter, Oberstenfeld, DE;
Huelser Holger, Stuttgart, DE;

Döppling Horst, Herzogenaurach, DE;
Schnapp Peter, Nürnberg, DE;
Schübel Rainer, Ansbach, DE;
Kohn Peter, Herzobenaurach, DE;

vstupním hřídelem (E) převodovky a výstupním hřídelem
(A) převodovky, s hydrodynamickou částí (2) převodovky
a mechanickou částí (4) převodovky, kde mechanická část
(4) převodovky zahrnuje alespoň jedno ústrojí pro změnu
otáček/krouticích momentů a výstupní člen mechanického
měniče  (5) otáček/kroutících momentů je alespoň
nepřímo v hnacím spojení s výstupním hřídelem (1)
převodovky. Podle vynálezu je hydrodynamický retardér
(25), zahrnující stator (26) a rotorové lopatkové kolo (27),
prostorově integrován ve skříni (11) převodovky, rotorové
lopatkové kolo (27) hydrodynamického retardéru (25) je
alespoň nepřímo spojeno s výstupním hřídelem (A)
mechanického měniče (5) otáček/krouticích momentů.
Hydrodynamický retardér (25) funguje jako sekundární
retardér, je však v převodovce prostorově uspořádán před
dalším řadicím stupněm (6).

servospojky (2026), motoru (2025) a převodovky (2027),
nacházejících se v hnacím řetězci vozidla, při změně
převodu převodovky (2027). Každému elementu hnacího
řetězce je přiřazen jeden řídicí člen, který je spojen s
koordinačními prostředky (2021). Podle vynálezu zadávají
koordinační prostředky (2021) při změně převodu
převodovky (2027) řídicími členu (2022) motoru (2025)
volitelně buď jmenovité hodnoty pro nastavení výstupního
momentu motoru (2025) nebo vstupního momentu spojky
(2026) nebo jmenovité hodnoty pro nastavení výstupní
frekvence otáčení motoru (2025) nebo vstupní frekvence
otáčení převodovky (2027). Nadto zadávají koordinační
prostředky (2021) řídicímu členu (2023) spojky (2026)
jmenovité hodnoty pro nastavení maximálního momentu,
který může spojka (2026) přenést. Dále přecházejí od
koordinačních prostředků (2021) k řídicímu členu (2024)
převodovky (2027) jmenovité hodnoty pro nastavení
převodu převodovky (2027).

úložným členem (3) a podporou (4) tohoto členu (3) na
převodovce, který je vytvořen z tvářeného dílu
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F 16 K 1/52, F 16 K 31/64, F 24 D 19/10

F 16 K 17/04, F 16 K 17/30

F 16 K 37/00, F 17 C 13/12

2001-1654

2001-1402

2000-1432

DANFOSS A/S, Nordborg, DK;

OBERÖSTERREICHISCHE FERNGAS
AKTIENGESELLSCHAFT, Linz, AT;

GIAT INDUSTRIES, Versailles, FR;

Násuvný ventil

Ventil, zejména termostatický ventil pro
vytápěcí systémy

Pojistný ventil pro plynové zásobovací potrubí

Bezpečnostní zařízení proti přetlaku v nádrži
se zkapalněným zemním plynem

10.05.2001

10.05.2001

19.04.2001

19.04.2000

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Všetečka Miloš Dr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

10.05.2000

10.05.2000

28.04.2000

2000/10022730

2000/10022729

2000/748

DE

DE

AT

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Násuvný ventil je určený pro instalaci do zaváděcí

Ventil obsahuje těleso (111), sedlo ventilu (116) a

Pojistný ventil (S) sestává z pouzdra (1), které je vložitelné

Bezpečnostní zařízení pro nádrž (1) se stlačenou kapalinu

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Hölck Poul, Beder, DK;

Hölck Poul, Beder, DK;
Wiwe Jorgen Seindal, Solbjerg, DK;
Garm Fester, Silkeborg, DK;

Spieß Engelbert Dipl.-HTL-Ing., Gallneukirchen,
AT;

Parnois Alain, Saint Clement, FR;
Foucher Laurent, Pandrignese, FR;

přípojky (3) vedení (1) kapalného média a je opatřený
předem nastavitelným členem (15). Nastavitelný člen (15)
je prostřednictvím nastavovacího členu (14) a převáděcího
členu (12) otočný vzhledem k tělesu (5) ventilu a neotočný
vzhledem k převáděcímu členu (12), který koaxiálně vede
vřeteno (22) ventilu nesoucí uzavírací člen (28) a je v
omezeném rozsahu přemístitelný vzhledem k sedlu (43)
ventilu. Otáčení nastavovacího členu (14) vzhledem k
sedlu (43) ventilu a převáděcímu členu (12) způsobuje
axiální přemisťování předem nastavitelného členu (15) v
jednom směru až do dosažení prvního dorazu (31) a ve
druhém směru až do opěrného dosednutí uzavíracího členu
(28) na sedlo (43) ventilu.

uzavírací člen (118), který je ovládaný prostřednictvím
zdvihátka  (119) prostupujícího skrze utěsňovací
prostředky (123). Připojovací prostředky obsahují alespoň
jeden spojovací prvek  (125, 131, 136), který je vzhledem
k tělesu (111) ventilu nastavitelný ve směru osy
zdvihátka.Vnitřní prostor tělesa  (111) ventilu je
prostřednictvím utěsňovacích prostředků (123) rozdělený
na mokrou zónu (121) a na suchou zónu  (122). Suchá
zóna (122) slouží pro přijímání alespoň částí alespoň
jednoho spojovacího prvku (125, 131, 136).

do plynového potrubí (2). Ve ventilovém sedlu (4) je
axiálně posuvně uloženo zdvihátko (5) ventilu s talířem
(4), ovládaným otevírací pružinou (6) proti směru (v)
proudění. Zdvihátko (5) ventilu je magneticky
přestavitelné nastavovacím mechanismem (11),
upraveným vně plynového zásobovacího potrubí (2).

(2), při zvýšení tlaku způsobí otevření nádrže (1).
Součástí zařízení je pojistný ventil (3) pro únik obsahu
nádrže (1) do vnějšího prostředí. Zařízení je opatřeno
prostředkem pro měření (4, 5, 6), který zjistí abnormální
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F 16 L 1/16

F 16 L 21/00, F 16 L 47/02

F 16 L 37/084, F 16 L 37/12

F 16 L 51/02

2001-1315

2001-1977

2001-2706

2001-2913

NOVOPLASTIC, Bellegarde sur Valserine, FR;

PIPELIFE NORGE AS, Vanvikan, NO;

LEGRIS SA, Rennes, FR;

KHD HUMBOLDT WEDAG AG, Köln, DE;

Souprava pro konstrukci podvodního potrubí
pro přepravu kapalin, plynů, energie nebo
signálů

Zařízení pro spojování dvoustěnných
plastových trubek

Rychlospojka pro trubku a tuhý prvek

14.10.1999

15.12.1999

17.01.2000

PCT/FR99/02507

PCT/NO99/00381

PCT/FR00/00087

WO 00/22330

WO 00/36325

WO 00/45081

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha, 11000;

Reichel Pavel Ing., P.O.Box 52, Praha 1, 11121;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

14.10.1998

17.12.1998, 15.12.1999

26.01.1999

1998/9813040

1998/19985948, 1999NO/9900381

1999/9900826

FR

NO, WO

FR

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Souprava pro konstrukci podvodního systému pro přenos

Zařízení pro spojování dvoustěnných plastových trubek

Rychlospojka obsahuje trubkovou vložku (1, 61), která má

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Trichard Claude, Saint-André Farivillers, FR;
Pirony Eric, Chatenay, FR;
Trimmings David, Hitchin, GB;

Maute Kurt Per, Vanvikan, NO;

Blivet Philippe, Rennes, FR;

Schilling Horst, Köln, DE;
Filges Falf, Bergisch Gladbach, DE;

zvýšení vnější teploty nebo tlaku kapaliny v nádrži (1) za
účelem včasného otevření pojistného ventilu (3).
Prostředek pro měření (4) je určen ke zjištění rychlosti
vzestupu tlaku nebo teploty v nádrži (1).

kapalin, plynů, energie nebo signálů zahrnuje nejméně dvě
instalační potrubí (1), spojená spojovacím zařízením (11),
a tažné zařízení (21) pro tažení potrubí (1). Každé potrubí
(1) sestává z vnitřního pláště (2), který je překryt
těsněním tvořeným vnější zátěží (3) a případně z vnějšího
pláště (10). Tažné zařízení (21) obsahuje dvě části, které
jsou určeny k zaříznutí na konec potrubí (1) tak, že pevně
sevřou stěny uvedeného potrubí (1) po celém jeho obvodě,
a spojovací zařízení (11) obsahuje jediný objímkový
článek (13), který má dva opačné konce (14a, 14b), kde
jsou namontována těsnící zařízení jako je kruhové těsnění
(33), a které je možno našroubovat na každý konec
vnitřních pouzder (2) instalačního potrubí (1).

(9) s hladkou vnitřní trubkou (12) a vlnitou vnější trubkou
(13), spojenou do jednoho celku s vnitřní trubkou (12),
má hrdlo (1) s objímkou, které má vnitřní plochu
uzpůsobenou pro zadržení konce trubky, které je

připevněno na konci plastové trubky (9) k její vnější
trubce, zejména rotačním svařováním. Zařízení dále
zahrnuje odděleně vyrobený zásuvný díl (6), jehož první
koncová část (7A) je hladká na svém vnitřním i vnějším
povrchu, a navazuje na objímku tvořící část (7B) s vnitřní
plochou (10), která lícuje s vnější plochou plastové trubky
(9), pro jejich těsnicí spojení pomocí rotačního svařování.

vnější prostředky (2, 62) pro své připevnění v otvoru (34)
tuhého prvku (30, 80) a prostředky pro axiální uzamknutí
trubky (90) uvnitř vložky (1, 61). Axiální zamykací
prostředky obsahují objímku (12, 69), která je umístěna
uvnitř trubkové vložky (1, 61) a která má rozšířený konec,
jenž je upraven pro opření o opěrný člen (10, 75) trubkové
vložky (1, 61) a úzký konec, jenž je elasticky
deformovatelný v radiálním směru mezi uspořádáním v
klidu, kdy tvoří oporu pro osazení (93) trubky (90) a
uspořádáním umožňujícím průchod osazení trubky (90)
při jejím zasunování.
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F 16 S 3/02, E 06 B 1/20, E 06 B 1/30

F 23 C 3/00, F 23 D 14/12

F 23 L 15/02, F 28 D 19/00, F 23 J 15/00, F 22 D 1/36

2001-2305

2000-3816

2000-4013

ULTRAFRAME (UK) LIMITED, Clitheroe, GB;

REACTOR COMBUSTION WORLD
ORGANISATION S. A., Monte-Carlo, MC;

ALSTOM POWER INC., Windsor, CT, US;

Kompenzátor k vyrovnávání tepelných
roztažení

Konstrukční rámový prvek

Modulový keramický spalovací reaktor

Způsob řízení parního generátorového systému

10.02.2000

22.12.1999

16.04.1999

28.04.1999

PCT/EP00/01098

PCT/GB99/04373

PCT/HU99/00028

WO 00/47926

WO 00/37846

WO 99/54660

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Hakr Tomáš Ing., Přístavní 24, Praha 7, 17000;

Gabrielová Marta Ing., Třída Politických vězňů 7,
Praha 1, 11000;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

11.02.1999

22.12.1998, 14.10.1999

17.04.1998

29.04.1998

1999/19905649

1998/9828271, 1999/9924282

1998/9800902

1998/069405

DE

GB, GB

HU

US

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Pro vyrovnávání tepelných roztažení, především

Konstrukční rámový člen sestává z prvního dílu (12) a

Modulový keramický spalovací reaktor (1) s válcovým

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Richardson Christopher, Clitheroe, GB;

Inovius Allan, Budapest, HU;
Inovius Carlo P. A., Budapest, HU;
Inovius Lili Madeleine, Budapest, HU;

Anderson David K., East Longmeadow, MA, US;
Counterman Wayne S., Wellsville, NY, US;
Palkes Mark, Glastonbury, CT, US;
Pinnekamp Friedrich, Mellstorf, CH;
Porle Kjell E. G., Vaxjo, SE;
Rini Michael J., Hebron, CT, US;
Seebald James D., Wellsville, NY, US;
Srinivasachar Srivats, Sturbridge, MA, US;
Toqan Majed, Avon, CT, US;

žáruvzdorným materiálem obložených potrubí (10), k
vedení horkých proudících médií je vytvořen jednoduše
udržovatelný a nenákladně konstruovaný kompenzátor,
jehož funkčnost, především co se týče dilatační spáry (19)
a jejího elastického teplotně odolného spárového materiálu
(20), se nemusí kontrolovat zevnitř potrubí (10). Dilatační
spára (19) pro žáruvzdorné obložení v rovině průřezu
potrubí (10) je kolmá na podélnou středovou osu vlnitého
kompenzátoru (18) pro ocelový plášť (15). Ocelový plášť
(15) v oblasti dilatační spáry (19) pro žáruvzdorné
obložení je svém povrchu přerušen, takže je po uvolnění
spojení (23, 24) částí (21) ocelového pláště (15) elastický
teplotně odolný spárový materiál (20) pohodlně přístupný
zvenku potrubí (10).

druhého dílu (14), přičemž oba díly (12, 14) jsou spojeny
alespoň jedním skládacím žebrem (16) a mohou být
přitaženy jeden k druhému pro zachycení konstrukčního
prvku (10) mezi odsazené útvary (26, 42), vybíhající z
bočních stěn obou těchto dílů (12, 14) směrem ven.

tělesem se skládá z několika soudkovitých keramických
modulů  (2) a koncového modulu (3) a spodního modulu.
Moduly (2, 3) jsou vzájemně spojeny pevnými
spojovacími prvky (5), přičemž moduly (2, 3) se skládají z
několika segmentů (6, 61), které spolu tvoří soudkovitý
modul (2, 3) a segmenty (6, 61) a/nebo moduly (2, 3) jsou
spolu spojeny spojovacími prvky (5), zahrnujícími
spojovací desky (51, 51´) a spojovací spony (52, 52´).
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F 24 D 3/12

F 24 F 5/00, F 25 B 39/04

F 24 F 5/00, F 24 F 12/00

2000-4158

2000-1281

2000-3273

GABO SYSTEMTECHNIK GMBH, Niederwinkling,
DE;

SHOWA DENKO K. K., Sakai-shi, JP;

KRECKE Edmond D., Beaufort, LU;

Držák trubek

Kondenzátor a klimatizační chladicí systém s
tímto kondenzátorem

Klimatizace pro budovu, zejména budovu s
nulovou energií

09.11.2000

07.04.2000

09.03.1999

PCT/US99/09237
WO 99/56063

Hakr Eduard Ing., Přístavní 24, Praha 7, 17000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha 1, 11000;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

11.11.1999

07.04.1999, 17.09.1999, 17.02.2000

1999/19954371

1999/100285, 1999/263009, 2000/39000

DE

JP, JP, JP

(32)

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)

(86)
(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Způsob řízení parního generátorového systému, spočívá v

Držák (1) trubek (2, 6) trubkového svazku, ve kterém jsou

Kondenzátor (1) obsahuje vstup (11a) chladiva, výstup

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Fellinger Herbert, Wallersdorf, DE;
Salzberger Christian, Eichendorf, DE;
Spiessl Herbert, Parkstetten, DE;

Watanabe Hirohiko, Oyama-shi, JP;
Hoshino Ryoichi, Oyama-shi, JP;
Takahashi Yasuhiro, Tochigi-shi, JP;

Krecke Edmond D., Beaufort, LU;

tom, že teplota kouřových plynů (22) přicházejících z
předehřívače (14) vzduchu do shromažďovacího ústrojí
pro zachycování částic, zejména do elektrostatistické
srážecí nádoby (16) nebo textilního filtru, se snižuje pro
zlepšení činnosti shromažďovacího ústrojí částic. To může
být prováděno snižováním výstupní teploty kouřových
plynů (22) v předehřívači (14) vzduchu nebo snížením
jejich teploty po výstupu. V jednom konkrétním provedení
se vstupující vzduch (26) vede předehřívačem (14)
vzduchu, přičemž ohřátý přebytek vstupujícího vzduchu
(26) je buď vypouštěn jako druhá část (34) přebytkového
vzduchu nebo využit pro různé účely v zařízení jako první
část (30, 32) ohřátého vzduchu. Ve zvláštním provedení se
vzduchová výstupní strana rotačního regeneračního
předehřívače (14) vzduchu rozdělí na segmenty a přebytek
vzduchu se odvádí ze segmentu, ve kterém je obsah
prachu ve vzduchu nejnižší. Dále se může přídavné
ochlazování kouřových plynů (22) zajišťovat snižováním
množství primárního vzduchu jeho vedením kolem
předehřívače (14) vzduchu a následným zajištěním dalších
možností regulace teploty primárního vzduchu,
přiváděného do rozmělňovacího ústrojí. Teplota
kouřových plynů (22) může být také snižována za
předehřívačem (14) vzduchu výměnou tepla nebo
sprchováním chladicí vodou.

trubky uloženy například rovně, spirálovitě, meandrovitě,
kruhovitě nebo podobně a přitom jsou zároveň ve své
poloze, a také vzájemně fixovány, má v místech změny
jejich směru nebo na jiných vhodných místech vybrání
(1a, 1b), do kterých trubky (2, 6) zapadají seshora.

(11b) chladiva, jádrovou část, opatřenou průchodem (P1,
P2, P3) chladiva pro přivádění chladiva ze vstupu (11a)
chladiva na výstup (11b) chladiva, přičemž dochází ke
kondenzaci chladiva, a dekompresní prostředky,
uspořádané v průchodu (P2) chladiva, přičemž tyto
dekompresní prostředky dekomprimují tlak chladiva. V
průchodu (P1) chladiva, umístěném na horní straně
dekompresních prostředků, dochází ke kondenzaci alespoň
části plynného chladiva o vysokém tlaku na zkapalněné
chladivo. Dekompresní prostředky dekomprimují
zkapalněné chladivo na plynné chladivo o nízkém tlaku. V
průchodu (P3) chladiva, umístěném na dolní straně
dekompresních prostředků, dochází k opětovné
kondenzaci plynného chladiva o nízkém tlaku. Chladicí
systém u klimatizačního zařízení obsahuje kompresor,
uvedený kondenzátor, dekompresní člen a výparník.
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F 24 J 2/04, F 24 J 2/46

F 24 J 2/04, F 24 J 2/46

F 25 B 19/00, F 17 C 7/02, F 17 C 9/02, F 17 C 13/00,
C 22 C 38/08

F 25 B 21/02, H 01 L 23/38

2000-1333

2000-1695

2000-2142

2000-2131

ZAJÍČEK Jaroslav, Vlašim, CZ;

KLABAL Jan ing., Praha, CZ;

EXXONMOBIL UPSTREM RESEARCH
COMPANY, Houston, TX, US;

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
CORPORATION, Armonk, NY, US;

Teplosměnný stavebnicový polykarbonátový
skelet

Stavebnice kolektoru tepelně(sluneční)
energie z dutinkového panelu

Komponenty provozních zařízení, zásobníky a
potrubí vhodné pro skladování a přepravu
tekutin za kryogenní teploty

Termoelektrické chlazení s dynamickým
přepínáním k izolaci mechanismů přenosu
tepla

13.04.2000

09.05.2000

18.06.1998

12.11.1998

PCT/EP99/02108

PCT/US98/12725

PCT/GB98/03412

WO 99/47865

WO 99/32837

WO 99/30090

Andera Jiří Ing., Nad Štolou 12, Praha 7, 17000;

Vandělíková Jana Ing., Petrská 12, Praha 1, 11000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

09.03.1998, 09.03.1999

19.12.1997

10.12.1997

1998/19809974, 1999/29804095

1997/068208

1997/988621

DE, DE

US

US

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

Klimatizace pro budovy spočívá v tom, že systémem (30)

Teplosměnný stavebnicový polykarbonátový skelet (1)

Stavebnice kolektoru tepelné (sluneční) energie, využívá

Komponenty provozních zařízení (12), zásobníky (15, 11)

Je vytvořeno zařízení a navržen způsob chlazení s

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Zajíček Jaroslav, Vlašim, CZ;

Klabal Jan ing., Praha, CZ;

Minta Moses, Sugar Land, TX, US;
Kelley Lonny R., Houston, TX, US;
Kelley Bruce T., Kingwood, TX, US;
Kimble E. Lawrence, Sugar Land, TX, US;
Rigby James R., Kingwood, TX, US;
Steele Robert E., Seabrook, TX, US;

Ghoshal Uttam Shymalindu, Austin, TX, US;

čerstvý vzduch - odpadní vzduch, popřípadě podtlakovým
systémem, se vede odpadní vzduch přes zásobník (20)
tepla, aby v létě ochlazoval čerstvý vzduch a v zimě
čerstvý vzduch ohříval. Čerstvý vzduch a odpadní vzduch
jsou vedeny podle principu protiproudu skrz v sobě
spojená potrubí (36 až 41), takže tepelná energie obsažená
v odpadním vzduchu se užitečně získává zpět.

k výrobě solárních systémů, je tvořený nejméně jednou
vrstvou dutých vnitřních kanálků (11) pro cirkululaci
teplosměnného média, nejméně dvěma vrstvami dutých
vnějších izolačních průsvitných komůrek (12)
obklopujících vnitřní kanálky (11) ze všech stran. Skelet
(1) je uspořádán tak, aby vnější izolační průsvitné
komůrky (12) byly vždy v optimálním úhlu dopadu
slunečních paprsků a duté izolační průsvitné komůrky (12)
neosvícené sluncem, byly opatřeny zpětnou reflexivní
vrstvou (12) pro zvýšení absorpčních schopností skeletu
(1). K zajištění přívodu a odvodu teplosměnného média je
skelet (1) opatřen sběrači.

upravených plastikových dutinových panelů, které se
používají ve stavebnictví např, místo skleněných cihel.
Konstrukce kolektoru spočívá v tom, že otvory dutinek na
obou stranách dutinkového panelu se utěsní a dutinky se
vnitřně pod utěsněním propojí střídavě na obou stranách
panelu tak, aby mohlo panelem protékat ohřívané médium
(voda, vzduch). První, vstupní dutinka, se opatří
nástavcem pro vtok média, poslední dutinka panelu
odtokovým nástavcem.

a potrubí jsou konstruovány z materiálů, kterými jsou ultra
vysoce pevné nízkolegované oceli obsahující méně než 9
% hmotn. niklu a mající pevnost v tahu vyšší než 830
MPa a teplotu přechodu z tažného do křehkého stavu
DBTT nižší než přibližně -73 °C.

použitím dynamiky termoelektrického členu ve spojení s
pulzním elektrickým napájením a selektivně povolovaným
tepelným spojením s jímkou chladu (4). V jedné formě
jsou Peltierova zařízení (1) dynamicky povolována s
použitím pulzů elektrického napájení, zatímco tepelná
cesta mezi chladnou stranou Peltierova zařízení (1) a
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F 25 B 21/04

F 25 D 25/02

F 25 J 3/04

F 26 B 3/28, F 26 B 3/30

2000-1916

2000-2765

2000-570

2000-3007

ISOSAFE LIMITED, Basingstoke, GB;

SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, Courbevoie, FR;

MESSER GRIESHEIM GMBH, Frankfurt, DE;

ADVANCED FPHOTONICS TECHNOLOGIES AG,
Bruckmühl-Heufeld, DE;

Přenosný kontejner

Police pro uložení výrobků, zejména v
chladících zařízeních

Zařízení k nízkoteplotnímu rozkladu vzduchu

24.11.1998

27.01.1998

17.08.1998

PCT/GB98/03513

PCT/FR98/00148

PCT/EP98/05182

WO 99/27312

WO 99/37961

WO 99/11991

Kalenský Petr JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Švorčík Otakar JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

24.11.1997

27.01.1998

28.08.1997

1997/9724795

1998FR/9800148

1997/19737520

GB

WO

DE(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Přenosný kontejner (10) je vytvořen pro příjem náplně

Police (1) pro uložení výrobků, zejména v chladících

Zařízení k nízkoteplotnímu rozkladu vzduchu je vytvořeno

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Wheeler Arthur, Abu Dhabi, AE;

Borgna Flavio, S. Defendente Cervasca, IT;

Walter Klaus-Peter, Frankfurt, DE;
Holling Bernd, Krefeld, DE;

Gaus Rainer, Bruckmühl-Heufeld, DE;
Bär Kai K. O., Bruckmühl-Heufeld, DE;

jímkou chladu (4) je selektivně spínaná v relativním
synchronismu mezi vodivými stavy odezvou na dynamiku
teplot Peltierova zařízení (1). Spínané spojování tepelného
spojení mezi jímkou chladu (4) a Peltierovým zařízením
(1) značně zlepšuje účinnost odpojením ztrát Jouleova
tepla a ztrát při přenosu tepla kondukcí, které je jinak
přepravováno z Peltierova zařízení (1). Upřednostňovaná
implementace používá MEMS k dosažení selektivního
tepelného spínání, pomocí kterého se zvýší kapacita
chlazení pod teplotu okolí paralelním provozem více
Peltierových zařízení (1) a spínačů MEMS.

určeného obsahu pro transport při současné regulaci
teploty tohoto obsahu, přičemž tento přenosný kontejner
zahrnuje ohřívací a/nebo ochlazovací prostředek ve formě
Peltierova zařízení (50), vyjímatelnou vnitřní schránku
(70) pro příjem obsahu, vzduchovou mezeru kolem
vnějšku vnitřní schránky, řídící jednotku (62) pro řízení
Peltierova zařízení pro regulaci teploty vzduchu kolem
vnějšku vnitřní schránky a tím pro regulaci teploty obsahu
této vnitřní schránky.

zařízeních, zahrnuje alespoň jednu nosnou desku (2),
tvořenou alespoň jednou tabulí skla nebo popřípadě plastu,
dále zahrnuje alespoň jeden rohový díl (4, 5, 6, 7) s
výhodou vytvořený z plastu, přičemž rohový díl překrývá
vždy jediný roh (8, 9, 10, 11) desky.

s alespoň jednou rektifikační kolonou (15), která je
připojena k vedení (28) pro přívod rozkládaného vzduchu,
k vedení (34) dusíku pro odvod dusíkové frakce, k vedení
(33) kyslíku pro odvod kyslíkové frakce a je opatřena
alespoň jedním izolačním pláštěm (18), který vymezuje
izolační prostor (23), ve kterém jsou umístěna vedení k
rektifikační koloně (15) a ke kterému je rektifikační
kolona (15) připojena. Alespoň rektifikační kolona (15) je
ustavena ve stanovené poloze v izolačním prostoru (23)
pomocí lanových prvků (20, 21, 22, 26, 40, 41).
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F 26 B 5/04, F 26 B 7/00, C 14 B 1/58

F 26 B 13/10

2000-4916

2001-324

OFFICINE DI CARTIGLIANO S.P.A., Cartigliano,
IT;

BENNINGER ZELL GMBH, Zell, DE;

Způsob a zařízení k vysoušení materiálu
zejména materiálu k vysoušení vrstev tiskové
barvy na rychle dopravovaném papíru

Stabilizované vakuové sušicí zařízení na
průmyslové kůže a podobné výrobky

Sušicí zařízení a způsob zastavování nebo
dočasně přerušovaného sušení kontinuálně
dopravovaného zboží

18.02.1999

28.06.1999

19.05.2000

PCT/EP99/01057

PCT/IB99/01212

PCT/EP00/04657

WO 99/42774

WO 00/00777

WO 00/73720

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha 1, 11000;

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

23.02.1998

29.06.1998

28.05.1999

1998/19807643

1998VI/000127

1999/99201682

DE

IT

EP

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Způsob a zařízení (8) k vysoušení nosného a vysoušeného

Stabilizované vysoce vakuové sušicí zařízení na

Sušicí zařízení (1) k sušení kontinuálně dopravovaného

(21)

(21)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

Polato Antonio, Mussolente, IT;

Berg Hans, Schopfheim, DE;
Mansing Heinrich Johann, Grevenbroich, DE;
Lange Wolfgang, Schopfheim, DE;

materiálu rychle dopravovaného v dopravním směru,
zejména k vysoušení vrstev tiskové barvy (2) na rychle
dopravovaném papíru (1), přičemž podstata způsobu
spočívá v tom, že se v sušicí oblasti (T)
elektromagnetickým zářením, zejména infračerveným
zářením, odděluje vlhká složka (3), zejména rozpouštědlo,
od nosného a vysoušeného materiálu. oddělená vlhká
složka (3) je odnášena ze sušicí oblasti (T) proudem
dopravního plynu (D). Způsob umožňuje účinné a rychlé
vysoušení zejména vytištěných novin nebo termotiskového
papíru při vysokých dopravních rychlostech. Zařízení (8)
je opatřeno zdrojem záření (10) a dále přívodem (12)
dopravního plynu (D) napojeným na vedení (14)
dopravního plynu (D), kterým se dopravní plyn vede do
sušicí oblasti  (T).

průmyslové kůže a podobné výrobky obsahuje několik
sušicích loží (2, 2´, 2´´), opatřených vyhřívacími plošinami
(3, 3´, 3´´) a hermetickými víky (4, 4´, 4´´), vakuové
prostředky (7), připojené k sušicím ložím (2, 2´, 2´´) pro
odvádění par, pocházejících z kůží, a pro snižování tlaku
na minimální pracovní hodnotu   (P1), okruh s ventilovými
prostředky pro volitelné připojování sušicích loží (2, 2´,
2´´) k vakuovým prostředkům  (7). Ventilové prostředky
obsahují alespoň jeden uzavírací ventil (10, 10´, 10´´),
umístěný ve směru proudění za každým sušicím ložem (2,
2´, 2´´) pro volitelné připojování uvedených sušicích loží
(2, 2´, 2´´), která jsou nejprve při atmosférickém tlaku, k
vakuovým prostředkům (7), a alespoň jeden zpětný ventil
(11, 11´, 11´´) pro automatické oddělování zbývajících
sušicích loží (2, 2´, 2´´), která jsou již při pracovním tlaku,
pro odstranění tlakových vibrací uvnitř těchto sušicích loží
(2, 2´, 2´´). Vakuové prostředky (7) zahrnují primární
vakuové čerpadlo (9), schopné snížit tlak v okruhu na
předem stanovenou hodnotu (Ps), která je větší, než

minimální pracovní hodnota (Pi) a sekundární vakuové
čerpadlo (9), schopné spolupracovat s primárním
vakuovým čerpadlem (8) pro snižování tlaku v okruhu na
minimální pracovní hodnotu (Pi).

zboží (W) nebo tkané osnovy, zejména k sušení shluku
vláken, s prvním sušicím uspořádáním (2) a s druhým
sušicím uspořádáním (3), která mají boční stěny (7) a mezi
nimiž je vytvořen průchozí otvor (4) pro vedení zboží (W),
přičemž první sušicí uspořádání (2) a druhé sušicí
uspořádání (3) jsou vytvořena relativně vzájemně
pohyblivá a průchozí otvor (4) v první poloze, zejména v
poloze (S) při zastavení sušicího zařízení (1) má větší
průřez než ve druhé poloze, zejména provozní poloze (B),
přičemž první a druhé sušicí uspořádání  (2, 3) jsou
uspořádána nad sebou. Druhé sušicí uspořádání (3) je
možné zvednout, přičemž obě sušicí uspořádání (2, 3)
přitom zůstávají vzájemně v podstatě rovnoběžná, a mezi
spodním okrajem (8) boční stěny (7) horního sušicího
uspořádání (3) a horním okrajem (9) boční stěny (7)
spodního sušicího uspořádání (2) je vytvořena mezera
(14), která je v provozní poloze (B) utěsněná a v
zastavené poloze (S) otevřená. Způsob spočívá v tom, že
zejména při nebo krátce před zastavením přepravního
pohybu zboží (W) se druhé sušicí uspořádání (3) relativně
zvedá vůči prvnímu sušicímu uspořádání (2), přičemž obě
uspořádání (2, 3) přitom zůstávají vůči sobě rovnoběžná.
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F 28 D 19/04

F 28 D 19/04

F 28 F 21/06

F 41 A 17/06

2000-909

2001-1931

2000-1567

2000-3312

ALSTOM POWER INC., Windsor, CT, US;

ALSTOM POWER INC., Windsor, CT, US;

DOLÁK Petr, Chropyně, CZ;
KONUPČÍK Miroslav, Kroměříž, CZ;

LAUSTER Peter, Tuttlingen, DE;
BREINLINGER Harald, Tuttlingen, DE;

Povrch pro převod tepla předehřívače vzduchu

Sestava prvků pro předávání tepla

Samonaváděcí systém spojování tvarovaných
plastových desek

Pojistka pro ruční střelnou zbraň

11.09.1998

27.05.1999

28.04.2000

19.02.1999

PCT/US98/19042

PCT/US99/11944

PCT/EP99/01075

WO 99/14543

WO 00/36356

WO 99/46551

Hakr Eduard Ing., Přístavní 24, Praha 7, 17000;

Hakr Eduard Ing., Přístavní 24, Praha 7, 17000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

15.09.1997

16.12.1998

12.03.1998, 15.07.1998

1997/929037

1998/212725

1998/29804386, 1998/19831690

US

US

DE, DE

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Deska (34) je vytvořena pro převod tepla předehřívače

V sestavě teplo předávajících prvků pro rotační

Je vytvořena nová konstrukce spojovacích míst pro

Pojistka pro ruční střelnou zbraň je vytvořena s nejméně

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Brzytwa Tadek Casimir, Wellsville, NY, US;
Counterman Wayne Stanley, Wellsville, NY, US;
Seebald James David, Wellsville, NY, US;

Chen Michael M., Wellsville, NY, US;

Dolák Petr, Chropyně, CZ;
Konupčík Miroslav, Kroměříž, CZ;

Lauster Peter, Tuttlingen, DE;
Breinlinger Harald, Tuttlingen, DE;

vzduchu, který má prvek (36) pro převod tepla a druhý
prvek  (42) pro převod tepla, které jsou určeny pro
vytvoření kanálků pro průchod teplonosného média v
hlavním směru proudění. Každá z desek (34) pro výměnu
tepla má paralelní přímé hřebeny (38, 40) a ploché části
mezi hřebeny (38, 40). Hřebeny (38, 40) příčně vybíhají z
opačných stran každé desky (34) pro převod tepla.
Hřebeny (38, 40) přilehlých desek (34) probíhají šikmo v
opačných směrech vzhledem k hlavnímu směru a jsou ve
vzájemném kontaktu pouze v průsečících hřebenů (38,
40).

regenerační předehřívač (10) vzduchu je první teplo
předávající deska  (44), druhá teplo předávající deska (46)
a třetí teplo předávající deska (48), dvouhřebenové prvky
(50) pro udržení odsazení mezi přilehlými teplo
předávajícími deskami a šikmé vlny (58), probíhající mezi
dvouhřebenovými prvky (50). Vlny (58) vymezují otvory,

jejichž velikost je určena třetí vzdáleností (Ou) mezi
vrcholem jedné vlny a úžlabím druhé přilehlé vlny. Poměr
třetí vzdálenosti (Ou) ke druhé vzdálenosti (On) je vyšší
než 0,3 a nižší než 0,5, první vzdálenost  (Pn) je větší než
5,08 cm a úhel (Au) je větší než 20° a menší než 40°. Vlny
na přilehlých deskách svírají s dvouhřebenovými prvky
(50) opačné úhly.

spojování plošných plastových tvarovaných desek (1) do
více vrstev, tzv. voštinových bloků, lepením nebo
svařováním. Tvarované plastové desky (1) jsou spojované
do bloků s navrhovanou konstrukcí spojovacích míst tak,
že vzniklé spojovací plochy sousedních desek (1) jsou do
sebe zapadající sedla (2), která vytvoří křížový spoj ve
tvaru čtverce nebo kosočtverce (3).

jedním snímačem (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) pro určení uživatele
ruční střelné zbraně na základě nejméně jednoho jeho
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F 41 G 1/38

F 41 G 3/08, F 41 G 5/06, F 41 G 5/26

F 42 B 12/78, F 42 B 30/02

2000-605

2001-152

2000-678

HORUS VISION, LLC, San Bruno, CA, US;

OERLIKON CONTRAVES AG, Zurich, CH;

SM SCHWEIZERISCHE
MUNITIONSUNTERNEHMUNG AG, Thun, CH;

Zbraňový zaměřovač a jeho optická síť

Způsob a zařízení k opravě dynamických chyb
u kanónů

Střela s pláštěm, s tvrdým jádrem

28.09.1998

12.01.2001

24.08.1998

PCT/US98/20684

PCT/IB98/01314

WO 99/30101

WO 99/10703

Chlustina Jiří Ing., Jana Masaryka 43-47, Praha 2,
12000;

Andera Jiří Ing., Nad Štolou 12, Praha 7, 17000;

Kouřil Jiří Ing., Kořenského 31, Ostrava 3, 70300;

Kubát Jan Ing., Přístavní 24, Praha 7, 17000;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

08.12.1997

11.05.2000

26.08.1997

1997/986458

2000/20000918

1997/057566

US

CH

US

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Je vytvořen teleskopický zaměřovač (10) a optická síť (18)

Při způsobu opravy dynamických chyb kanónů (1) se

Střela (100) s pláštěm má na přední straně tvrdé jádro (5) z

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Sammut Dennis J., Woodside, CA, US;

Gerber Michael, Zurich, CH;
Schneider Gabriel, Zurich, CH;

Hug Carl, Oberdiesbach, CH;
Messerli Beat, Uetendorf, CH;

prstu. Pomocí snímače (3.4) a částí (14) prstu, z rozdílů
napětí se vytvoří obraz této části (14) prstu a porovná se
s uloženými obrazy této části (14) prstu.

pro střelbu na velkou vzdálenost. Optická síť (18) může
být použita s jakýmkoliv běžným teleskopickým
zaměřovačem jako opticky průhledná destička nebo
kotouč (19), který má optický střed (21), souhlasný se
středem pole vidění, je-li optická síť (18) upevněna v
teleskopickém zaměřovači (10). Optická síť (18) obsahuje
primární vertikální nitkový kříž (20), mající předem
stanovenou tloušťku, protínající optický střed (21)
destičky, primární horizontální nitkový kříž (22), mající
předem stanovenou tloušťku, protínající primární
vertikální nitkový kříž (20), několik sekundárních
vertikálních nitkových křížů (26), majících předem
stanovenou tloušťku, stejnoměrně rozložených podél
alespoň některých sekundárních vertikálních nitkových
křížů (24) a dálkoměrné prostředky (30), umístěné v
jednom z kvadrantů, vytvořených průsečíkem primárních
vertikálních nitkových křížů a horizontálních nitkových
křížů.

pohyb ústí (3) hlavně (2) kanónu (1) měří a kompenzuje
pomocí získaných a změřených signálů. U ústí hlavně (2)
jsou uloženy dva snímače (4, 5), které jsou vzájemně
přesazeny o 90° a každý z nich je vybaven vláknitým
rotorem. Těsně před zahájením palebné dávky se provede
porovnání úhlů vláknových rotorů s úhly kodérů (16)
kanónu (1). V průběhu palebné dávky jsou měřeny
odchylky úhlů vláknových rotorů od úhlů kodérů (16) a
jsou použity k regulaci pohonů kanónu (1), pohybujícími
hlavní (2) kanónu (1) v elevačních a odměrných úhlech.

karbidu wolframu, na který vystředěně dosedá s tvarovým
stykem měkké jádro (8). Mezi přední oblastí (5a) tvrdého
jádra (5) a špičkou (4) střely je ve střele (100) vytvořen
uzavřený vzduchový prostor (6). Zadní oblast (5b) tvrdého
jádra (5) je vytvořena ve tvaru komolého kužele.
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G 01 B 11/06

G 01 C 19/56

G 01 D 3/02, G 01 D 5/14, H 01 L 43/04, H 01 L 43/06

1993-1924

2000-3336

2001-2746

GLAVERBEL, Brussels, BE;

BAE SYSTEMS PLC, Farnborough, GB;

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR
FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN
FORSCHUNG E. V., München, DE;

Způsob zjištění tloušťky a rovnoměrnosti
tloušťky průhledného povlaku a zařízení k
provádění tohoto způsobu

Dvouosý gyroskop

Hallovo čidlo s redukovaným ofsetovým
signálem

15.09.1993

10.03.1999

17.01.2000

PCT/GB99/00730

PCT/EP00/00313

WO 99/47891

WO 00/52424

Všetečka Miloš JUDr. advokát, Hálkova 2, Praha 2,
12000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Kania František Ing., Mendlovo nám. 1a, Brno, 60300;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

15.09.1992

14.03.1998

26.02.1999

1992/9219450

1998/9805358

1999/19908473

GB

GB

DE

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Způsob monitorování spočívá v tom, že se na množinu

Dvouosý gyroskop obsahuje rovinný vibrační rezonátor

Hallovo čidlo (1) má dvě protilehlé kontaktní elektrody

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Hannotiau Michel ing., Jodoigne, BE;
Renard Guy ing., Tarcienne, BE;
Terneu Robert ing., Thiméon, BE;

Fell Christopher, Plymouth, GB;
Fox Colin Henry John, Nottingham, GB;

Hohe Hans-Peter, Heiligenstadt, DE;
Weber Norbert, Weissenohe, DE;
Sauerer Josef, Herzogenaurach, DE;

poloh na povlaku nasměruje mnohobarevné světlo a měří
se intenzita světla odraženého od povlaku, přičemž se v
každé poloze na povlaku měří intenzita odraženého světla
alespoň na dvou diskrétních vlnových délkách a tato
měření se zpracovávají na elektrický signál, který se
srovnává s jednou nebo několika prahovými hodnotami a s
elektrickými signály získanými pro jiné polohy k získání
údajů o tom, zda tloušťka povlaku je v předem určených
mezích. Zařízení k provádění tohoto způsobu obsahuje
zdroj světla (16) pro směrování mnohobarevného světla na
řadu poloh povlaku, lineární CCD kameru (20) pro měření
intenzity odráženého světla a mikroprocesor (24) pro
zpracování výsledků měření.

(5), který má konstrukci prstencovitého nebo
obručovitého tvaru, hnací prostředky (7) vidu nosné
frekvence pro uvedení rezonátoru (5) do vibrací ve vidu
nosné frekvence mimo rovinu cos nθ, kde n je celé číslo o
velikosti 2 nebo více, nosné prostředky (6) pro pružné
nesení rezonátoru (5). Dále dvouosý gyroskop obsahuje
snímací prostředky (8) vidu nosné frekvence pro snímání
pohybu rezonátoru (5) mimo rovinu, snímací prostředky
(9) odezvového vidu osy X pro snímání pohybu
rezonátoru (5) odezvového vidu v rovině cos n1θ v
závislosti na otáčení gyroskopu kolem osy X, kde n1 má
hodnotu o velikosti n + 1 nebo n - 1, a snímací prostředky
(11) odezvového vidu osy Y pro snímání pohybu
rezonátoru (5) odezvového vidu v rovině sin n1θ v
závislosti na otáčení gyroskopu kolem osy Y, kde n1 má
hodnotu o velikosti n + 1 nebo n - 1, která je stejná jako
pro odezvový vid osy X.

napájecího proudu (7a, 7c), mezi nimiž je definována
aktivní oblast (5) k vytvoření toku proudu pomocí aktivní
oblasti a dvou protilehlých napěťových kontaktních
elektrod  (7b, 7d) ke snímání Hallova napětí, přičemž
jeden úsek kontaktních elektrod přivrácený k aktivní
oblasti (5) je vytvořen tak, že je omezen rušivý vliv
kontaktů na účinek provozu vířivého proudu omezujícího
ofset.
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G 01 F 15/14, G 01 D 11/24

G 01 K 13/08, G 01 K 11/12, G 08 B 19/00

G 01 N 21/89

G 05 B 13/02

2001-968

2001-370

2001-2756

2001-1410

TECHEM SERVICE AKTIENGESELLSCHAFT &
CO. KG, Frankfurt am Main, DE;

GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady,
NY, US;

METSO PAPER, INC., Helsinki, FI;

EMHART GLASS S. A., Cham, CH;

Měřicí pouzdro, zejména pro vodoměry

Systém na měření teploty a příslušný optický
spínač

Způsob určování poměru dřeva a kůry v toku
dřevěného materiálu

Adaptivní ovladač chodu

16.03.2001

30.01.2001

13.03.2000

20.04.2001

PCT/FI00/00194
WO 00/54034

Sedlák Zdeněk Ing., Mendlovo nám. 1a, Brno, 60300;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Reichel Pavel, Lopatecká 14, Praha 4, 14700;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

01.04.2000

08.05.2000

11.03.1999, 13.03.2000

2000/20006078

2000/566942

1999/990539, 2000FI/0000194

DE

US

FI, WO

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)
(86)
(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Řešení se týká měřicího pouzdra (1), zejména pro

Systém (14) pro měření teploty turbínových lopatek u

Tok dřevěného materiálu (1) se osvětluje nekmitavým

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Volz Stefan, Alzenau, DE;

Maylotte Donald Herbert, Schenectady, NY, US;
Jones Raymont Hemer, Rotterdam, NY, US;
Delancey James Peter, Corinth, NY, US;
Cross Garland Mace, Middleburgh, NY, US;

Lappalainen Timo, Jyväskylä, FI;
Aho Veli-Juhani, Jyväskylä, FI;
Nousiainen Ismo, Palokka, FI;

Moriarty Kevin, Hampden, MA, US;

vodoměry, se šroubovací hlavou (3) pro upevnění
měřicího pouzdra  (1) k hrdlu přívodního potrubí, s
krytem (2) počitadla, který je zasaditelný do šroubovací
hlavy (3) a je na ní otočně upevněn, přičemž šroubovací
hlava (3) je na kruhové ploše (7), přivrácené ke kruhové
rovinné podstavě (4) krytu (2) počitadla, opatřena
radiálním můstkem (13) pro zajištění proti přetočení. Na
kruhové rovinné podstavě (4) krytu (2) počitadla,
přivrácené k šroubovací hlavě (3), je uspořádán montážní
doraz (6) pro dosednutí na radiální můstek (13) šroubovací
hlavy (3) při jejím šroubování do hrdla přívodního
potrubí, přičemž montážní doraz (6) má stanoven moment
odporu proti ustřižení.

soustrojí (10) plynové turbíny obsahuje několik optických
snímačů, jako je pyrometr (20) a spektrometr (18), a

optický spínač (22) pro volitelné zaměření záření
z pozorovacího okénka (12) soustrojí (10) plynové turbíny
na spektrometr (18) nebo pyrometr (20). Optický spínač
(22) s výhodou zahrnuje první a druhý blok (32, 34),
přičemž spektrometr (18) a pyrometr (20) jsou umístěny
v druhém bloku (34). Rotor (31) je uspořádán mezi
prvním a druhým blokem (32, 34) pro otáčení kolem osy
otáčení, přičemž je zde uspořádán kabel (76) z optických
vláken, jehož první konec je umístěn na ose otáčení, a
jehož druhý konec je přesazen od této osy otáčení.
Otáčením rotoru (31) je volitelně umísťován druhý konec
kabelu (76) z optických vláken do blízkosti spektrometru
(18) nebo pyrometru (20).

způsobem, snímá se podél příčné čáry video kamerou (2) s
alespoň třemi kanály. Řádkový obraz, který odpovídá této
čáře, se digitalizuje do pixelů, z nichž každý obsahuje
informace o intenzitě. V každém kanálu se určují třídy
intenzity, které odpovídají dřevu a kůře a pomocí
informací o jejich intenzitě se vypočítávají pixely, které
náležejí do každé ze tříd. Poměr dřeva a kůry se pak
stanovuje počtem pixelů, situovaných v třídách o různé
intenzitě. Dynamika každého kanálu je alespoň 10, s
výhodou 12 bitů.
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G 05 B 19/02

G 06 F 12/14

G 06 F 17/60, G 06 F 19/00

2001-1411

2000-1726

2001-1601

EMHART GLASS S. A., Cham, CH;

HALBICH Čestmír Ing. CSc., Praha, CZ;

TECHEM SERVICE AKTIENGESELLSCHAFT &
CO. KG, Frankfurt am Main, DE;

Adaptivní ovladač pohonu

Metoda zapojení ochrany počítače proti
počítačovým virům

Systém a způsob odečítání a zúčtování údajů o
hodnotách spotřeby v nemovitosti

20.04.2001

11.05.2000

07.05.2001

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

Sedlák Zdeněk Ing., Mendlovo nám. 1a, Brno, 60300;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

25.04.2000

25.04.2000

11.05.2000

2000/558021

2000/558020

2000/10023198

US

US

DE

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(74)

(74)
(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Adaptivní ovladač (11) chodu pro řízení servomotoru (10)

Adaptivní ovladač (11) chodu k pohonu servomotoru (10)

Vynález řešení metodu a zapojení ochrany počítače proti

Řešení popisuje systém odečítání a zúčtování údajů o
(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Liska Timothy J., W. Simsbury, CT, US;

Halbich Čestmír Ing. CSc., Praha, CZ;

Schäfer Hans-Lothar, Mengerskirchen, DE;

obsahuje zesilovač (24) zahrnující povel pro napětí, který
lze nastavit na napětí, s nímž bude zesilovač (24) pracovat,
volič frekvence (26), který lze nastavit na frekvenci, s níž
bude zesilovač (24) pracovat, napájecí zdroj (14)
s proudovou zpětnou vazbou (38) a ovládací zařízení pro
řízení servomotoru (10) ve zkušebním režimu, přičemž
povel pro napětí se nastaví na zvolené napětí a volič
frekvence (26) se postupně nastavuje na řadu různých
frekvencí. Servomotor (10) je provozován při každé
z frekvencí, je stanovena frekvence z uvedené řady
s nejnižší proudovou zpětnou vazbou a při řízení provozu
servomotoru (10) zesilovačem (24) je volič frekvence (26)
na tuto frekvenci nastaven.

obsahuje modul (20) počítačového řízení, který obsahuje
informace uložené v paměti (29) ke konfiguraci motoru
pro zesilovač (24) pro specifický servomotor. Součástí
zesilovače (24) je čip ke konfiguraci zesilovače (24) pro
specifický servomotor po příjmu informací uložených
v paměti (29) a konfigurace motoru předaných do čipu.

počítačovým virům. Dává uživateli další informace o
chování chráněného počítače. Zapojení ochrany počítače
proti počítačovým virům obsahuje mechaniku pružných
disků (1) tvořící hardwarovou část ochrany, která je
zapojena na vlastní chráněný počítač (2), jehož operační
systém je pouze minimálně využíván softwarovou částí
ochrany. Mechanika pružných disků obsahuje médium
s vybranými životně důležitými informacemi používané
aplikace.

hodnotách spotřeby v nemovitosti, s alespoň jedním
měřicím místem pro zjišťování těchto hodnot, s alespoň
jedním sběračem dat pro soustřeďování zachycených
údajů o hodnotách spotřeby, se sběrným zařízením dat pro
ukládání údajů soustředěných ve sběračích dat do paměti a
s uživatelským terminálem spojitelným s externí datovou
sítí, zejména s internetem. Řešení se také týká
odpovídajícího způsobu. Aby majitel nebo správce
nemovitosti mohl sám provádět vyúčtování spotřeby, je v
externí datové síti k dispozici aplikační program (10) pro
vyhotovování vyúčtování (12) spotřeby, který obsahuje
modul pro napojení na hodnoty spotřeby v zařízení (5) na
ukládání dat a modul pro ukládání sekundárních dat, jako
jsou údaje o nákladech nebo nájemnících, přičemž
aplikační program (10) je obsluhovatelný uživatelem
pomocí uživatelského terminálu (8).
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G 06 K 19/06

G 07 F 7/10, G 07 F 7/08, H 04 M 17/02

G 08 B 13/194, G 08 B 13/196

2001-411

2000-2888

2001-1660

SICPA HOLDING S. A., Prilly, CH;

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. A.,
Bilbao, ES;
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES, S. A.,
Madrid, ES;

ÖSTERREICHISCHES FORSCHUNGSZENTRUM
SEIBERSDORF GES.M.B.H., Wien, AT;

Anorganický list opatřený symboly pro
vytváření pingmentů

Systém a způsob pro zpracování plateb a
transakcí

Způsob přenosu obrazových sekvencí a zařízení
k provádění tohoto způsobu

31.07.1999

07.08.2000

10.05.2001

PCT/EP99/05551
WO 00/08596

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha, 11000;

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

Kania František Ing., Mendlovo nám. 1a, Brno, 60300;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

06.08.1998

24.03.2000, 23.06.2000, 23.06.2000

10.05.2000

1998/98810755

2000/200000724, 2000/200001573, 2000/200001574

2000/815

EP

ES, ES, ES

AT

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)
(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Anorganický list (10) z alespoň dvou na sobě umístěných

Systém a způsob pro zpracování plateb a transakcí mezi

Podstatou způsobu je, že pomocí snímacího přístroje je

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Müller Edgar, Lausanne, CH;
Rozumek Olivier, St. Martin, CH;
Bleikolm Anton, Ecublens, CH;

Cantero Brandes Mario, Madrid, ES;
De La Gruz Vega José Manuel, Madrid, ES;
Martinez Hernández Pedro, Madrid, ES;
Clemente Simón Iván, Madrid, ES;
Diaz Martin Javier, Madrid, ES;
Gómez-Acebo Dennes Gonzalo, Madrid, ES;
De Casso Basterrechea Pablo, Madrid, ES;
Moreno Camacho Jorge Miguel, Madrid, ES;
Calvo Pesquera Alicia Luisa, Madrid, ES;
Vacas Cid José Luis, Madrid, ES;

Strobl Bernhard Dipl.-Ing., Seibersdorf, AT;
Bischof Horst Dipl.-Ing. Dr., Seibersdorf, AT;
Veigl Stefan, Seibersdorf, AT;

vrstev je opatřen jedním nebo více symboly (20), které
mají velikost od 1 do 10µm. Anorganický list (10) je
rozmělněn na pigmentové vločky (15). Symboly (20) na
pigmentových vločkách (15) umožňují sledování směsí,
jako tiskařských barev nebo barviv, a substrátů,
potažených těmito směsmi.

plátci (13) a příjemci (27, 29, 14, 14a, 40, 46) plateb,
sdruženými se systémem, s využitím prvního obslužného
kanálu (20), propojeného s telekomunikačním
prostředkem  (18, 19, 28, 47) s prvním datovým
paměťovým prostředkem (22), obsahujícím informaci o
každém sdruženém plátci  (13), která zahrnuje alespoň
přípustné telefonní číslo, alespoň autorizační kritérium pro
autorizaci transakce, a bezpečnostní kritérium sdružené s
přípustným telefonním číslem plátce, a rovněž přípustný
identifikační kód každého plátce; druhý datový paměťový
prostředek (21), který obsahuje druhou informaci, týkající
se typu digitálního mobilního telefonu (16, 41)
příslušejícího ke každému telefonnímu číslu; selekční
prostředek (20h) pro ověřování jednoho z

telekomunikačních vybavení (18, 19), které komunikuje s
digitálním mobilním telefonem (16, 41), identifikovaným
prostřednictvím přípustného telefonního čísla,
prostřednictvím telekomunikační služby, která je
kompaktibilní s typem digitálního mobilního telefonu (16,
41), identifikovaného v uvedené druhé informaci.

snímán referenční obraz, uložen do paměti a přenesen do
místa příjmu. Obrazové zásahy uloženého referenčního
obrazu se porovnávají s obrazovými obsahy nejméně
jednoho následně snímaného obrazu, přičemž vždy
následující obraz kódovaný ve formátu JPEG je
dokomprimován  do komprimační úrovně bloků diskrétní
kosínové tranformace (DCT) a porovnáván s rovněž
dekomprimovaným referenčním obrazem do komprimační
úrovně bloků DCT. Pomocí obrazových oblastí
následujícího obrazu vyhodnocených vůči referenčnímu
obrazu. Dále je zhotovena rozdílová maska. Místo
aktuálního celého následujícího obrazu se přenáší do místa
příjmu pouze pro tento následující obraz vytvořena
komprimovaná rozdílová maska kódovaná v JPEG.
Zařízení obsahuje dekodér (9), ve kterém nasnímaný
referenční obraz a vždy následující nasnímané obrazy, ve
formátu JPEG kódované a komprimované s výhodou
podle Huffmana, jsou dekomprimovatelné do
komprimační úrovně přednostně vážených bloků DCT. Za
dekodérem (9) je uspořádán komparátor (10), ve kterém se
porovnává dekomprimovaný referenční obraz s nejméně
jedním následně nasnímaným obrazem
dekomprimovaným do stejné úrovně. Ke komparátoru (10)
je přiřazen generátor (12) rozdílové masky k vytváření
rozdílové masky, do které při porovnávání referenčního
obrazu s aktuálním následujícím obrazem se zapisují
obrazové oblasti nebo DCT bloky nebo MCU aktuálního
následujícího obrazu vyhodnocené jako odlišné. Pro
rozdílovou masku je použit kodér formátu JPEG nebo
komprimační člen (13) přednostně Huffmanův. V jednotce
(1)  je připraven aktuální referenční obraz a z aktuálních
následujících obrazů odvozené rozdílové masky se
připravují k přenosu do místa příjmu ve standardu JPEG
kódované a komprimované, přednostně komprimované
podle Huffmana.



116 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ  12 - 2001 - CZ, část A (zveřejněné přihlášky vynálezů)

G 08 B 25/10

G 09 B 1/08

H 01 H 51/00, H 01 H 1/54

H 01 J 5/48

1999-3477

2000-1304

2001-1545

2001-1143

ŠTELCL Bohumil Ing., Říčany, CZ;

ZAMAZAL Jan doc. ak. soch., Zlín, CZ;

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA, Rueil-
Malmaison, FR;

NGK INSULATORS, LTD., Nagoya-shi, JP

Využití sítě gsm mobilních telefonů k indikaci
stavu zabezpečovacích zařízení

Magnetický element

Vícepólový elektromagnetický spínací modul

Prvek z oxidu hlinitého, odolný proti korozi, a
obloukovka pro výbojku

01.10.1999

11.04.2000

02.05.2001

28.03.2001

Görig Jan Ing., Třída T. Bati 299, Zlín, 76422;

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

02.05.2000

28.03.2000, 17.01.2001

2000/0005670

2000JP/0001906, 2001/9547

FR

WO, JP

(32)

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Pro indikaci stavu zabezpečovacích zařízení objektů,

Magnetický element sloužící pro přichycení plošných

Vícepólový elektromagnetický spínací modul, který je

Prvek z oxidu hlinitého, například trubice výbojky, je

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Štelcl Bohumil Ing., Říčany, CZ;

Zamazal Jan doc. ak. soch., Zlín, CZ;

Fournier Bernard, Le Plessis Bouchard, FR;
Romillon Jean-Marc, Longnes, FR;
Caporalin Yann, La Frette-Sur-Seine, FR;
Person Xavier, Vertus, FR;

Kurashina Mitsuru, Nagoya-shi, JP;
Asai Michio, Nagoya-shi, JP;

stabilních, ale zejména mobilních, je možné využít
bezdrátový radiový přenos sítí gsm mobilních telefonů.
Tímto způsobem se přenášejí informace o stavu hlídaného
objektu, zejména o jeho narušení, sledovat jeho pohyb,
zjistit aktuální polohu a zpětně ovlivnit jeho činnost.

materiálů na povrchy z magnetických materiálů a pro
tvorbu nápisů, obrazů a jejich kombinací na površích z
magnetických materiálů, je tvořen permanentním
magnetem (1), ve tvaru trojrozměrného tělesa, jehož
povrch je s výjimkou jedné stěny, tvořící dosedací plochu
magnetu, těsně obepnut fóliovým obalem (3). Alespoň
jedna plocha tělesa permanentního magnetu (1) může být
opatřena štítkem (2), který je k tělesu permanentního
magnetu (1) fixován fóliovým obalem (3), obepínajícím
vedle dalších částí povrchu tělesa permanentního magnetu
(1) i plochu se štítkem (2). Tento štítek (2) pak může být s
výhodou opatřen informací, vizuálně a/nebo hmatově
vnímatelnou přes fóliový obal (3). Je-li navíc štítek (2)
zhotoven z tvrdého plošného materiálu a přesahují-li jeho
okraje (4) alespoň v části obvodu okraje plochy tělesa
permanentního magnetu (1), k níž štítek (2) přiléhá,
vytvoří se tak úchopová hrana usnadňující manipulaci s
magnetickým elementem.

připojitelný skrze modulové napájecí svorky k hlavnímu
vícepólovému elektromagnetickému spínacímu zařízení
(Ap) a skrze modulové zatěžovací svorky k alespoň
jednomu motoru, a zahrnuje uvnitř modulové jednotky
(Bo) modulovými napájecími svorkami a modulovými
zatěžovacími svorkami několik zatěžovacích vedení
opatřených bistabilními klopnými spínacími póly, jejichž
kontakty jsou vždy střídavě sepnuty a řízeny bistabilním
elektromagnetem (EI) buzeným řídícím obvodem. Každý
bistabilní klopný spínací pól zahrnuje nosič (Pc)
pohyblivého kontaktu uspořádaný mezi prvním pevným
vodičem (Cf1) a druhým pevným vodičem (Cf2), které
nesou pevné kontakty, přičemž v každém bistabilním
klopném spínacím pólu nosič (Pc) pohyblivého kontaktu
zahrnuje první pohyblivý vodič (Cm1) ve tvaru smyčky a
druhý pohyblivý vodič    (Cm2) ve tvaru smyčky. První
pohyblivý vodič (Cm1) a druhý pohyblivý vodič (Cm2)
jsou vzájemně paralelní a jsou připojeny k modulovým
napájecím svorkám, přičemž první pevný vodič (Cf1) a
druhý pevný vodič (Cf2) mají tvar smyčky a jsou
připojeny k modulovým zatěžovacím svorkám.

vytvořen z polykrystalického oxidu hlinitého tak, že
průměrný průměr krystalických zrn na povrchu je dvakrát
až desetkrát větší než průměrný průměr krystalových zrn
části zahrnující centrální osu tloušťky a že průměrný
průměr krystalových zrn části zahrnující centrální osu
tloušťky je 10 mikrometrů až 100 mikrometrů. V důsledku
toho má tato trubice výbojky celkovou propustnost 98 % a
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H 01 J 17/34

H 01 J 29/07

H 01 M 4/32

H 01 M 4/96, H 05 B 31/08, H 05 B 31/16

2000-1440

2001-3024

2001-3253

2000-4062

PIHERT Petr, Kladno, CZ;

IMPHY UGINE PRECISION, Puteaux, FR;

H.C. STARCK GMBH, Goslar, DE;

UCAR CARBON COMPANY INC., Nashville, TN,
US;

Zapojení nízkotlaké výbojky

Podpěrný rámeček pro rovinné stínítko
obrazovky

Hydroxid nikelnatý, potažený hydroxidem
kobaltnatým a způsob jeho výroby

Dehtové pojivo s uhlíkovými vlákny a způsob
jeho výroby a použití

20.04.2000

08.02.2000

28.02.2000

01.11.2000

PCT/FR00/00293

PCT/EP00/01667

WO 00/51157

WO 00/52988

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

Belfín Vladimír Ing., P.O.BOX 117, Kladno, 27280;

Kalenský Petr JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

22.02.1999

10.03.1999

02.11.1999

1999/9902129

1999/19910461

1999/432328

FR

DE

US(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Po nastartování nízkotlaké výbojky (7) je paralelně

Podpěrný rámeček má tvar pravoúhelníku a má dva

Částečky hydroxidu nikelnatého s povlakem z hydroxidu

Svazky uhlíkových vláken se mohou v dehtu (115)

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Pihert Petr, Kladno, CZ;

Reyal Jean-Pierre, Eragny, FR;

Stoller Viktor, Bad Harzburg, DE;
Erb Michael, Salzgitter, DE;
Olbrich Armin, Seesen, DE;
Meese-Marktscheffel Juliane, Goslar, DE;

Lewis Irwin C., Strongsville, OH, US;
Pirro Terrence A., Cleveland, OH, US;

lineární propustnost 5 %.

k proudovému regulátoru (8) prvním vypínačem (1.1)
k prvnímu vodiči (4) a druhým vypínačem (1.2) k prvnímu
kontaktu (7.1) prvního žhavícího vlákna nízkotlaké
výbojky (7) připojen první přídavný regulátor (1) proudu,
přičemž k prvnímu vodiči (4) je dále třetím vypínačem
(2.1) připojen druhý přídavný regulátor (2) proudu, který
je čtvrtým vypínačem (2.2) připojen ke druhému kontaktu
(7.2) prvního žhavícího vlákna nízkotlaké výbojky (7) a
třetí kontakt (7.3) druhého žhavícího vlákna nízkotlaké
výbojky (7) je připojen sedmým vypínačem (6) paralelně
ke čtvrtému kontaktu (7.4) druhého žhavícího vlákna
nízkotlaké výbojky (7) ke druhému vodiči (5).

okrajové trámky (41, 41´) umístěné naproti sobě určené k
uložení stínítka a dvě bočnice (40, 40´), které drží
okrajové trámky (41, 41´) od sebe.Okrajové (41, 41´) a
bočnice (40, 40´) mají obecně trubkovitý tvar a jsou
spojeny tak, že tvoří prakticky souvislé duté těleso,

přičemž je možno definovat uzavřenou rovinnou čáru,
která je umístěna úplně uvnitř dutého tělesa a probíhá
uvnitř každé bočnice a každého okrajového trámku.
Podpěrný rámeček se zhotovuje ohýbáním z jediného
pásku, nebo spojením dvou výlisků. Výrobní způsob
zahrnuje ohýbání.

kobaltnatého, stabilního vůči oxidaci, jehož pastelově
zelená barva se při skladování na atmosférickém vzduchu
nemění během 4 týdnů. Způsob jeho výroby spočívá v
tom, že se dotovaný, povlakem z hydroxidu kobaltu
opatřený, hydroxid nikelnatý zpracuje slabou
anorganickou kyslíkatou kyselinou s anionty ze skupiny
zahrnující hlinitan, boritan, uhličitan, chromitan,
manganitan, molybdenitan, miobitan, fosforečnan,
křemičitan, tantalitan, vanaditan a wolfromitan, nebo
oxalát, nebo jejich solemi s alkalickými kovy. Tento
hydroxid nikelnatý je vhodný obzvláště pro použití jako
pozitivní aktivní hmota ve znovunabíjecích alkalických
bateriích.

dispergovat na v podstatě jednotlivé monofily (101)
mícháním směsi vláken a dehtu (115) při teplotě, při které
má dehet (115) viskozitu od asi 0,1 do asi 5 poise.
Výsledné dehtové pojivo s vlákny (10) obsahuje asi 0,5 až
asi 10,0 % hmotnostních uhlíkových vláken v podstatě
dispergovaných jako v podstatě jednotlivé monofily (101),
které jsou nahodile orientovány, které se pak může použít
jako pojivo pro výrobu uhlíkových těles, například
elektrod, svorníků nebo speciálních grafitových předmětů.
Toto pojivo používající ekonomické množství uhlíkových
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H 01 R 13/52, H 05 B 3/06

H 02 K 9/00

H 04 B 7/26

2000-3518

2001-1588

2000-1699

BARLIAN Reinhold, Bad Mergentheim, DE;

ALSTOM, Paris, FR;

VAVRUŠKA Petr, Velim, CZ;

Zařízení ke kontaktování alespoň jendoho
elektrického vodiče

Způsob větrání elektrických zařízení uvnitř
kolejového vozidla a zařízení k provádění
tohoto způsobu

Způsob automatizované tvorby osobní znalostní
báze

18.03.1999

04.05.2001

09.05.2000

PCT/DE99/00856
WO 99/49538

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

23.03.1998

04.05.2000

1998/19812635

2000/0005746

DE

FR

(32)

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)

(86)
(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Zařízení slouží ke kontaktování alespoň jednoho

Zařízení pro větrání elektrických zařízení umístěných

Způsob automatizované tvorby osobní znalostní báze z

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Barlian Reinhold, Bad Mergentheim, DE;
Michelbach Thomas, Bad Mergentheim, DE;
Schmahl Gisbert, Igersheim, DE;
Lösch Hans-Martin, Würzburg, DE;

Lievremont Gilles, Ornans, FR;
Mary Bernard, Montferrand le Chateau, FR;

Vavruška Petr, Velim, CZ;

vláken má schopnost zvyšovat pevnost a snižovat
koeficienty tepelné roztažnosti výsledných uhlíkových
výrobků ve více než jednom směru díky nahodilé orientaci
uhlíkových vláken.

elektrického vodiče (5, 6). Proti elektrickému vodiči (5, 6),
jehož koncová část (28) se nechá zasunout do kanálku
(26) izolačního členu (20), odchýleného pod ostrým
úhlem, se nechá pod ostrým úhlem přitlačit kontaktový
svěrací břit (15, 53).

uvnitř kolejového vozidla je napájeno stejnosměrným
proudem, a to buď přímo z elektrického přenosového
systému připojeného ke zdroji stejnosměrného proudu,
nebo nepřímo usměrněním a fitrováním střídavého proudu
přivedeného z elektrického přenosového systému
připojeného k jednofázovému zdroji střídavého proudu.
každé elektrické zařízení je větráno příslušným chladícím
ventilátorem (2) regulovaným elektrickým motorem,
zpravidla asynchronním motorem (3), přičemž každý
asynchronní motor (3) je napájen třífázovým střídavým
proudem ze samostatného měniče (4) připojeného ke
stejnosměrnému napájecímu obvodu pro napájení
kolejového vozidla. Každý samostatný měnič (4) se
reguluje v závislosti na příkonu chlazeného elektrického
zařízení tak, že výkon zařízení pro větrání je přímo
úměrný příkonu chlazeného elektrického zařízení.

informací poskytovaných neinternetovými informačními
zdroji, jejichž kopie či sdělení jsou uloženy současně na
internetu, nabízejí k sejmutí internetové adresy svých
tištěných, vysílaných nebo signalizovaných informací
strukturovaných na serverech sítě internetu pro
automatizované ukládání do osobní znalostní báze.
Internetové adresy kopií informací, či jiných sdělení se
výběrově snímají a přenášejí do mobilního telefonního
zařízení (8) prostřednictvím řádkového scanneru (5),
převodníkem hlasu na text (6) nebo přes
krátkovzdálenostní bezdrátové rozhraní (7) a dále přes
mobilní radiovou síť (9) do serveru (10) automatizované
tvorby znalostní báze, který na základě těchto adres
automatizovaně stahuje přes síť (11) internetu kopie nebo
abstrakty vybraných informací či jiných sdělení z jejich
internetových domovských serverů (12) a ukládá je do
osobní znalostní báze (13).
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H 04 Q 7/00

H 04 R 7/04

H 05 B 41/38

2001-1676

2000-4748

2000-4043

DETEMOBIL DEUTSCHE TELEKOM
MOBILNET GMBH, Bonn, DE;

SLAB TECHNOLOGY LIMITED, Auckland City,
NZ;

BEGHELLI S. P. A., Monteveglio, IT;

Způsob a zařízení ke zlepšení kvality zvuku v
mobilní radiotelefonní síti

Reproduktory

Zařízení pro automatické regulování světelné
intenzity

12.11.1999

18.06.1999

31.10.2000

PCT/DE99/03616

PCT/NZ99/00088

WO 00/30277

WO 99/67974

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Kania František Ing., Mendlovo nám. 1a, Brno, 60300;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

12.11.1998

22.06.1998, 13.10.1998, 21.01.1999

03.11.1999

1998/19852091

1998/330777, 1998/332328, 1999/333833

1999MI/99002292

DE

NZ, NZ, NZ

IT

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Podstatou řešení je, že ve zvukové cestě (10), přiřazené

Plochý panelový obdélníkový nebo eliptický reproduktor

Zařízení pro automatické regulování světelné intenzity,

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Budnik Bernhard, Bonn, DE;

Lock Christopher Colin, Auckland, NZ;
Corey John Frederick, Auckland, NZ;
Jones Graeme Oliver, Auckland, NZ;
Waterman Kelly Charles, Auckland, NZ;

Beghelli Gian Pietro, Monteveglio, IT;

komunikačnímu spojení, je zapojen korektor (7), který v
závislosti na typu/typech koncových přístrojů (1),
podílejících se na spojení, provádí ovlivňování kvality
zvuku ve zvukové cestě (10). Provozovatel sítě (9) tím
stanoví charakteristiku zvukového obrazu své sítě (9).

má jednu nebo více anizotropních membrán (14, 15),
zhotovených z dvouplášťového vlnitého
polypropylenového kopolymeru (střední vlnitá vrstva)
nebo vlnité lepenky, má dále podélnou mez pevnosti v
ohybu větší než příčnou mez pevnosti v ohybu. membrána
je rozkmitávána budicí jednotkou (16) skládající se z
magnetu (17) a kmitací cívky (18) reproduktoru. V tomto
provedení je magnet (17) upevněn na zadní membráně
(15) a kmitací cívka (18) reproduktoru je upevněna na
přední membráně (15) a kmitací cívka (18) reproduktoru
je upevněna na přední membráně (14). Obě dvě
anizotropní membrány (14, 15) jsou upevněny svými

okraji k rámu (11) s budicí jednotkou (16) upevněnou v
prostoru uzavřeném rámem (11) a anizotropními
membránami (14, 15).

využitelné zejména pro elektronické tlumivky
fluorescenčních trubic či zářivek je řízeno elektronickým
obvodem, jehož činnost je založena na alespoň částečném
uzavíracím procesu úhlu vedení, takže v každém cyklu
napájecího signálu (IR) je přiváděn proudový signál (IL)
do uvedené trubice po předem stanovené časové období.
Elektronický obvod obsahuje alespoň jedno
fototranzistorové ústrojí (FT) pro zjišťování světla, které
monitoruje okolní světlo a vydává výstupní signál (VE,
IE), který po provedení filtrace je přiváděn do části
obvodu, určené pro jeho porovnání s předem stanovenou
hodnotou (P), takže je spuštěno časovací ústrojí,
synchronizované s proudovým signálem (IR), majícím
usměrněný tvar vlny, prostřednictvím využití zubovitého
signálu (IS).
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Zveřejněné přihlášky vynálezů uspořádané podle odkazových tříd
Tato sestava obsahuje zveřejněné přihlášky vynálezů uspořádané podle znaků hlavního zatřídění (t.j. znaků do šikmé dvojčárky) nacházejících
se na druhém až x-tém místě přihlášky vynálezu. Přihlášky vynálezů uspořádané podle 1. zatřídění jsou uvedeny v předchozí části.

A01C 1/06
A01H 5/00
A01N 25/26
A01N 25/28

A01N 25/32

A01N 27/00
A01N 31/06
A01N 33/04
A01N 35/06
A01N 43/56
A01N 43/72
A01N 43/84
A01N 57/36
A01N 65/00
A23B 7/144
A23G 3/30
A23K 1/18
A23L 1/27
A23L 1/29
A47B 91/00
A47B 96/00
A47B 96/14
A47F 3/12
A47J 43/07
A61F 2/28
A61K 31/16

A61K 31/18

A61K 31/295
A61K 31/35
A61K 31/353
A61K 31/357
A61K 31/40

A61K 31/4015
A61K 31/41
A61K 31/415
A61K 31/4152
A61K 31/4155
A61K 31/4164
A61K 31/4174
A61K 31/4178

A61K 31/4184
A61K 31/421
A61K 31/4245
A61K 31/435

A61K 31/4353
A61K 31/4355
A61K 31/436
A61K 31/437
A61K 31/4375

A61K 31/44

A61K 31/4439

A61K 31/445

A61K 31/455
A61K 31/47

A61K 31/4706
A61K 31/4709
A61K 31/495

A61K 31/496
A61K 31/4985

A61K 31/50
A61K 31/505

A61K 31/517
A61K 31/52
A61K 31/546
A61K 31/55

A61K 31/565
A61K 31/575
A61K 31/663
A61K 31/70
A61K 31/7042
A61K 31/785
A61K 35/00
A61K 38/13
A61K 38/17
A61K 38/26
A61K 38/46
A61K 39/002
A61K 39/12
A61K 39/21
A61K 39/39
A61K 45/00
A61K 45/06

A61K 47/00
A61K 47/10
A61K 47/24
A61K 7/032
A61K 7/06
A61K 7/28
A61K 7/32
A61K 7/48

A61K 9/00

A61K 9/06
A61K 9/107
A61K 9/12
A61K 9/127
A61K 9/14
A61K 9/16
A61K 9/20
A61K 9/24
A61K 9/32

A61K 9/52

A61K 9/54
A61K 9/58
A61K 9/62
A61K 9/72

A61L 15/00
A61L 2/06
A61L 2/07
A61P 1/00
A61P 11/00

A61P 11/06
A61P 11/14
A61P 1/16
A61P 13/12
A61P 15/02
A61P 15/08

A61P 19/00

A61P 19/02
A61P 19/04
A61P 19/08
A61P 19/10
A61P 25/00

A61P 25/16

A61P 25/22
A61P 25/24
A61P 29/00

A61P 3/00
A61P 3/08
A61P 3/10

A61P 31/04

A61P 31/10
A61P 31/12
A61P 31/18
A61P 31/22
A61P 33/00
A61P 35/00

A61P 35/04

A61P 37/08
A61P 39/00
A61P 43/00

A61P 5/30
A61P 7/00
A61P 7/02

A61P 9/00

A61P 9/10

A61P 9/12
A62D 3/00
A63H 1/00
B01D 53/44
B01D 53/64
B01F 15/06
B01F 7/16
B01J 13/16
B01J 31/24
B05B 1/04
B05B 5/025
B05B 5/16
B05C 19/02
B08B 7/00

2001-2096
2001-3219
2001-2754
2001-605
2001-2754
2001-1773
2001-2096
2001-628
2001-628
2001-628
2001-1773
2001-1773
2001-2196
2001-2196
2001-1819
2001-3219
2001-628
2000-1477
2001-2336
2001-628
2000-2950
2000-4447
2000-3180
2000-4447
2000-3180
2001-845
2001-3170
2000-2459
2001-3449
2001-2294
2001-3449
2001-2140
2000-3738
2001-2134
2001-2591
2001-1760
2001-2270
2001-2299
2001-2591
2001-2361
2001-1714
2001-3164
2001-3164
1999-4750
2001-2338
2001-2306
2001-2338
2001-2306
2001-2591
2001-3164
2001-1103
2001-1104
2001-1105
2001-1105
2001-3209
2001-2306
2001-347
2001-2151
2001-2407
2000-1709
2000-4580
2001-1714
2001-1950
2001-3276
2001-1628
2001-1629
2001-2306
2001-850
2001-1714
2001-1950
2001-2306
2001-954
2001-1714
2001-2458
2001-955
2001-148
2001-2193
2001-2361

2001-3276
2001-1164
2001-2151
2001-1714
1999-4750
2000-1709
2001-959
2001-1394
2001-1714
2001-2361
2001-2546
2001-3319
2001-3326
2001-1714
2001-1719
2001-1950
2001-2342
2001-2343
2000-4254
2001-2967
2000-2567
2001-1734
2001-3209
2001-2345
2001-148
2000-1274
2000-3935
2001-1895
2001-3172
2001-2957
2000-3935
2000-3935
2000-3935
2001-1164
2000-1274
2001-1629
2001-2491
2001-1734
2001-3209
2001-2928
2000-3634
2000-1477
2001-2928
2000-1477
2000-3634
2001-2928
2001-1734
2001-2491
2001-2332
2001-2332
2001-1581
2001-3209
2001-2043
2001-2140
2001-2332
2001-1539
2001-1628
2001-1629
2001-1628
2001-1629
2001-1539
2001-1539
2001-1539
2001-1581
2001-1834
2001-3128
2000-323
2000-323
2000-4580
2001-1164
2001-2306
2001-3168
2001-1394
2001-2491
2001-1164
2000-1274
2000-4254
2001-2967

2000-2567
2000-3738
2000-2459
2001-2294
2000-4254
2000-2567
2000-3738
2001-1103
2001-1104
2001-1105
2001-1394
2001-2151
2001-2193
2001-1104
2001-1105
2001-2270
2001-2270
2000-4580
2001-959
2001-1394
2001-1714
2001-3276
2000-4580
2001-1895
2001-1394
2001-1628
2001-1629
2001-2338
2001-2353
2001-1719
2001-1819
2001-1819
2001-2332
2000-3738
2001-2458
2001-1819
2000-1654
2000-2459
2001-1950
2001-2306
2001-3326
2000-1709
2000-3738
2001-959
2001-2591
2001-1164
2001-3209
2001-2294
2001-2338
2001-3319
2000-4254
2001-2361
2001-347
2001-3164
2000-4254
2001-2341
2001-2342
2001-2343
2001-2345
2001-2546
2001-3449
2000-2459
2001-2134
2001-2407
2001-2306
2001-1559
1998-1333
2000-1614
2000-1614
2001-1454
2001-1454
2001-299
2001-2308
2000-3724
2000-3511
2000-3511
2000-2274
2000-4352
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B21B 1/46
B21C 37/00
B21D 5/01
B21J 13/14
B21K 1/50
B21K 27/04
B23B 27/14
B23K 35/36
B24D 11/00
B24D 3/08
B24D 3/28
B28B 1/26
B29C 33/56
B29C 33/60
B29C 37/00
B29C 44/58
B29C 57/10
B29C 65/02
B29C 65/16
B29C 65/74
B30B 15/02
B31B 1/84
B43K 8/00
B60R 1/06
B60T 1/087
B62D 25/14
B62J 11/00
B62K 21/00
B62M 25/00
B65B 51/10
B65B 7/14
B65D 17/28
B65D 17/34
B65D 19/12
B65D 21/02
B65D 30/10
B65D 30/14
B65D 33/24
B65D 33/25
B65D 33/34
B65D 35/10
B65D 35/12
B65D 35/50
B65D 39/00
B65D 43/06
B65D 43/16
B65D 47/08
B65D 47/26
B65D 51/02
B65D 51/28
B65D 75/36
B65D 75/52
B65D 75/58
B65D 77/38
B65D 81/36
B65D 83/14

B65D 85/72
B65F 1/16
B65F 3/04

B65H 51/08
B65H 5/22
B65H 54/28
B65H 57/02
B65H 57/04
B67D 5/00
C01F 7/02
C04B 11/024
C04B 14/48
C04B 35/04
C04B 35/047
C04B 35/10

C04B 35/14

C04B 35/46
C04B 35/634
C04B 35/65
C04B 35/81
C04B 37/00
C04B 41/52
C04B 41/87
C04B 7/06

C04B 7/32
C07C 235/60
C07C 237/46
C07C 251/20
C07C 251/24
C07C 255/57
C07C 259/06
C07C 271/28
C07C 29/10
C07C 317/22
C07C 317/32
C07C 323/67
C07C 45/53
C07C 50/18

C07C 51/48
C07C 66/02

C07D 207/12
C07D 209/08
C07D 209/12
C07D 209/14
C07D 211/22
C07D 211/34
C07D 213/74
C07D 213/75
C07D 213/76
C07D 213/82
C07D 215/46
C07D 215/54
C07D 221/16
C07D 233/64

C07D 233/68
C07D 235/06
C07D 239/96
C07D 251/30
C07D 251/38
C07D 251/40
C07D 263/20
C07D 263/24
C07D 277/20
C07D 285/10
C07D 295/13
C07D 295/185
C07D 295/192
C07D 295/26
C07D 307/16
C07D 309/08
C07D 317/34
C07D 317/44
C07D 317/58
C07D 319/04
C07D 401/04

C07D 401/06

C07D 401/10

C07D 401/12

C07D 401/14

C07D 403/04

C07D 403/10
C07D 403/12

C07D 403/14
C07D 405/06

C07D 405/10
C07D 405/12

C07D 405/14

C07D 407/12
C07D 407/14

C07D 409/06

C07D 409/10

C07D 409/12

C07D 409/14

C07D 413/10

C07D 413/12

C07D 413/14

C07D 417/06

C07D 417/12

C07D 417/14
C07D 455/02
C07D 471/04

C07D 471/20
C07D 473/00
C07D 487/04

C07D 491/048
C07D 491/107
C07D 495/04
C07D 498/18
C07D 501/16
C07H 7/06
C07K 14/445
C07K 14/705
C07K 16/40
C07K 19/00
C07K 5/06
C07K 5/08
C08B 37/04
C08B 37/08
C08G 18/12
C08G 18/36
C08G 18/38
C08G 18/80
C08G 59/18
C08G 59/40
C08G 65/26
C08G 69/20
C08J 3/20
C08J 3/24
C08K 3/00
C08K 3/04
C08K 3/22
C08K 5/00
C08K 5/3492
C08L 3/04
C08L 51/00
C08L 9/00
C08L 9/06
C09C 1/64
C09D 11/00
C09D 163/00
C09D 167/02
C09D 175/02
C09D 175/04
C09J 11/06
C09J 11/08
C09J 135/08
C09J 175/04
C09K 3/14
C10G 53/04
C10L 1/10
C10L 1/16
C10L 1/18
C11B 1/10
C11D 13/28
C11D 1/52

2000-1816
2000-2253
2001-2363
1999-4174
2000-1001
1999-4174
2000-613
2001-1223
2000-532
2000-3542
2000-532
2000-1074
2000-2498
2001-3256
2001-1412
2001-1370
2001-2403
2000-1707
2001-2403
2001-2403
2000-2498
2000-3000
2000-3927
2001-1868
1999-3877
2000-1943
2001-1603
2001-1604
2001-1603
2001-2403
2001-2403
1998-4185
2000-693
2000-4677
2000-2064
2000-3000
2000-2528
2000-486
1999-791
2000-4486
1999-3170
1999-3170
2000-486
2000-4481
2000-1863
2000-4481
2000-1598
2000-3209
2000-988
2000-988
1999-791
2000-1883
2000-1120
2000-2528
1998-4185
2000-1225
2000-2512
2000-3110
2000-988
2000-778
2000-1637
2000-3744
2001-1458
2001-1519
2001-1399
2001-1460
2001-1460
2000-3438
2001-2894
1990-2423
2000-4847
2000-1248
2000-3060
2000-1247
2000-1248
2000-1247
2000-1248
2000-1961
2000-1961
2000-1961
2000-1074
2000-613
2000-3975
2000-613
2000-1561
2000-1562

2000-1562
2001-3449
2001-2891
2000-2594
2000-1613
2001-3276
2000-2459
2000-1613
2001-881
2001-3449
2000-1613
2001-3449
2001-1474
2000-2950
2001-1797
2001-769
2000-2950
2001-1797
2001-2591
2001-2294
2001-2294
2001-2270
2001-850
2001-347
2001-360
2001-3449
2001-3449
2001-3276
2001-954
2001-3326
2001-954
2001-360
2001-2338
2001-2338
2001-2294
2001-3319
2001-1234
2001-1234
2001-1234
2000-1613
2001-2591
2001-1719
2001-2361
2001-3449
2001-3449
2001-3449
2001-3449
2001-2591
2000-3159
2001-2591
2001-2591
2001-2294
2001-2591
2001-850
2001-2299
2001-2299
2001-2338
2001-850
2001-2299
2001-1760
2001-2299
2001-2361
2001-3319
2001-3326
2001-1714
2001-1760
2001-2546
2001-1714
2001-2299
2001-2299
2001-1760
2001-2270
2001-3319
2001-1760
2001-1760
2001-2299
2001-2338
2001-1760
2001-2361
2001-3319
2001-3326
2001-1714
2001-1760
2001-3319
2001-2294
2001-1950

2001-1760
2001-2299
2001-850
2001-2299
2001-2338
2001-1760
2001-2361
2001-3319
2001-1714
2001-1760
2001-3319
2001-850
2001-3164
2001-954
2001-2299
2001-3326
2001-1714
2001-1950
2001-2546
2001-2299
2001-2458
2001-954
2001-2361
2001-2546
2001-1714
2001-2151
2001-1714
2001-2151
2000-4580
2001-1714
2001-347
2001-1104
2001-1714
2001-1760
2001-2151
2001-1105
2001-2270
2000-4580
2001-3209
2001-1719
2001-3209
2001-2957
2000-3935
2001-3172
2001-23
2001-3214
2001-3214
2001-1651
2001-1651
2001-1059
2001-2877
2001-2877
2001-2877
2001-2877
2001-2877
2001-3070
2001-2531
2001-1264
2001-834
2001-2803
2001-2816
2001-1350
2001-2803
2001-1234
2000-1074
2001-2803
2001-1234
2001-1234
2001-718
2001-718
2001-3350
2001-1340
2001-823
2001-823
2001-2877
2001-2877
2001-2040
2001-2877
2000-724
2001-2241
2000-1903
2000-1903
2000-1903
2001-2535
2000-2498
2000-3634
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C11D 1/66
C11D 17/00
C11D 17/04
C11D 17/06
C11D 1/94
C11D 3/20

C11D 3/22
C11D 3/32
C11D 3/37
C11D 7/50
C12N 1/14
C12N 1/15
C12N 1/20

C12N 1/21
C12N 15/62
C12N 15/82
C12N 5/10
C12N 9/02
C12N 9/04
C12N 9/10
C12N 9/16
C12N 9/54
C12N 9/88
C12P 15/00

C12P 17/02
C12P 17/06
C12P 19/62
C12P 7/54
C12Q 1/68
C14B 1/58
C21D 1/18
C21D 8/02
C22B 34/24
C22B 4/00
C22B 5/00
C22C 1/10

C22C 38/08
C23C 8/40
C23F 11/18
C23G 5/028
C25B 15/08
C25F 1/16
D01H 4/14
D01H 4/42
D01H 7/86
D03D 47/12
D03D 47/34
D03J 1/00
D03J 5/06
D05B 3/06
D07B 3/02
D07B 7/02
D21H 13/36
D21H 13/38
D21H 13/46
D21H 17/37
D21H 17/41
D21H 21/16
E01F 8/00
E02F 5/26
E04B 1/18
E04B 2/74
E04B 5/06
E04B 5/08
E04G 21/20
E05C 1/02
E05D 11/00
E05D 11/08
E05F 1/08
E06B 1/20
E06B 1/30
E06B 3/66
E06B 5/16
E06C 7/48
E21C 47/02
F01B 13/06
F01C 1/00
F01C 1/06
F01D 25/12
F01D 25/28
F01D 5/00
F01D 5/18

F01D 5/28
F01D 9/02

F02B 55/00
F02C 7/12

F03D 1/06
F04C 2/18

F16B 2/06
F16D 69/02
F16H 15/10
F16H 59/00
F16K 17/30
F16K 31/64
F16K 51/00
F16L 37/12
F16L 47/02
F16L 55/165
F17C 13/00
F17C 13/12
F17C 7/02
F17C 9/02
F21V 13/04
F22D 1/36
F23D 14/12
F23J 15/00
F24D 19/10
F24F 12/00
F24J 2/46

F25B 39/04
F26B 3/30
F26B 7/00
F28D 19/00
F41G 5/06
F41G 5/26
F42B 30/02
G01D 11/24
G01D 5/14
G01K 11/12
G03C 11/00
G06F 19/00
G07F 7/08
G08B 13/196
G08B 19/00
H01H 1/54
H01L 23/38
H01L 43/04
H01L 43/06
H04M 17/02
H05B 3/06
H05B 31/08
H05B 31/16

2000-3634
2000-4890
2000-3648
2000-4890
2000-3634
2000-3634
2000-4292
2000-3634
2000-4292
2000-3634
2001-2093
2001-1797
2001-1367
2001-1367
2001-2724
2000-3935
2001-23
2001-3219
2000-3935
2001-23
2001-23
2001-23
2001-3172
2000-1477
2001-23
2000-2950
2001-1797
2001-2724
2001-23
2001-23
2001-769
2001-3219
2000-4916
2000-1816
2000-1816
2000-4331
2000-4476
2000-4476
2000-1960
2000-1961
2000-2142
2000-4476
2000-2017
2001-2093
2001-1503
2000-4476
2001-1591
2001-1591
2001-1460
2001-1733
2001-1733
2001-2405
2001-1733
2000-1672
2001-2278
2001-2278
2000-1074
2000-1074
2000-1074
2001-2683
2001-2683
2001-2683
2000-2553
2001-1400
2000-1320
2001-1009
2000-3771
2000-3771
2000-3752
2000-3180
2000-3540
2000-3588
2000-1566
2001-2305
2001-2305
2001-1009
2001-1009
2000-1191
2001-1400
2001-1854
2001-1854
2001-514
2000-3682
2001-1372
2000-2804
2000-4888

2000-2804
2000-3682
2000-4888
2001-42
2001-1854
2000-4773
2000-4888
2001-42
2001-1811
2000-2294
2000-2295
2000-3180
2000-1960
1998-1333
2001-1603
2001-1402
2001-1654
1999-3462
2001-2706
2001-1977
2001-834
2000-2142
2000-1432
2000-2142
2000-2142
2000-1689
2000-4013
2000-3816
2000-4013
2001-1654
2000-3273
2000-1333
2000-1695
2000-1281
2000-3007
2000-4916
2000-4013
2001-152
2001-152
2000-678
2001-968
2001-2746
2001-370
2001-2093
2001-1601
2000-2888
2001-1660
2001-370
2001-1545
2000-2131
2001-2746
2001-2746
2000-2888
2000-3518
2000-4062
2000-4062
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Seznam přihlašovatelů zveřejněných přihlášek vynálezů

ABBOTT LABORATORIES, Abbott
Park, IL, US;

ABPLANALP Robert H., Bronxville,
NY, US;

AB BIWEX, Götene, SE;

ADVANCED ENGINEERING
SOLUTIONS LIMITED, Cramlington,
GB;

ADVANCED FPHOTONICS
TECHNOLOGIES AG, Bruckmühl-
Heufeld, DE;

AGROFRESH, INC., Philadelphia, PA,
US;

AGROLINZ MELAMIN GMBH, Linz,
AT;

AKZO NOBEL N. V., Arnhem, NL;

AKZO NOBEL N. V., Arnhem, NL;

AKZO NOBEL N. V., Arnhem, NL;

ALPLA WERKE ALWIN LEHNER
GMBH CO. KG, Hard, AT;

ALSTOM, Paris, FR;

ALSTOM POWER INC., Windsor, CT,
US;

ALSTOM POWER INC., Windsor, CT,
US;

ALSTOM POWER INC., Windsor, CT,
US;

AMERICAN HOME PRODUCTS,
Madison, NJ, US;

AMERICAN HOME PRODUCTS
CORPORATION, Madison, NJ, US;

AMERICAN HOME PRODUCTS
CORPORATION, Madison, NJ, US;

AQUISITIO S. P. A., Milano, IT;

ARNO S. A., Sao Paulo, BR;

ASAHI GLASS COMPANY,
LIMITED, Tokyo, JP;

ASTRAZENECA AB, Södertälje, SE;

ASTRAZENECA AB, Södertälje, SE;

ATELIERS BUSCH S. A., Chevenez,
CH;

AUTOPAL, S. R. O., Nový Jičín, CZ;

AVENTIS AGRICULTURE LIMITED,
Ongar, GB;

AVENTIS CROPSCIENCE GMBH,
Frankfurt, DE;

AVENTIS PHARMA LIMITED, West
Malling, GB;

BAE SYSTEMS PLC, Farnborough,
GB;

BAKER HUGHES INCORPORATED,
Houston, TX, US;

BAKER NORTON
PHARMACEUTICALS, INC., Miami,
FL, US;

BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA, S. A., Bilbao, ES;

BARLIAN Reinhold, Bad
Mergentheim, DE;

BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
Ludwigshafen, DE;

BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
Ludwigshafen, DE;

BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
Ludwigshafen, DE;

BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
Ludwigshafen, DE;

BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
Ludwigshafen, DE;

BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
Ludwigshafen, DE;

BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
Ludwigshafen, DE;

BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
Ludwigshafen, DE;

BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
Ludwigshafen, DE;

BAU HOW GMBH, Hattersheim, DE;

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
Leverkusen, DE;

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
Leverkusen, DE;

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
Leverkusen, DE;

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
Leverkusen, DE;

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
Leverkusen, DE;

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
Leverkusen, DE;

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
Leverkusen, DE;

BAYER ANTWERPEN N. V.,
Antwerpen, BE;

BAYOSAN WACHTER GMBH & CO.
KG, Hindelang, DE;

BEGHELLI S. P. A., Monteveglio, IT;

BENNINGER ZELL GMBH, Zell, DE;

BENTELER AG, Paderborn, DE;

BIOENGINEERING RESOURCES,
INC., Fayetteville, AR, US;

BIOGAL GYOGYSZERGYAR RT,
Debrecen, HU;

BIOTICA TECHNOLOGY LIMITED,
Cambridge, GB;

2001-2591

2000-3053

2000-1218

2001-834

2000-3007

2001-628

2001-3069

2000-2175

2000-3937

2000-3939

2000-1598

2001-1588

2000-909

2000-4013

2001-1931

2001-2361

2000-4254

2001-2193

2001-1651

2001-845

2001-1704

2001-3319

2001-3276

2001-514

2000-1689

2001-2754

2001-1773

2001-1874

2000-3336

2000-2253

2000-1274

2000-2888

2000-3518

2001-415

2001-3391

2001-3070

2001-2883

2001-2197

2001-2196

2001-1737

2001-959

2001-2531

2000-1320

2001-1503

2001-1204

2001-1205

2001-1587

2001-1350

2001-1749

2001-823

2001-1059

2000-3752

2000-4043

2001-324

2000-1943

2001-769

2001-2724

2001-23

C 07 D 317/30

B 05 B 7/30

B 65 D 63/16

B 29 C 63/34

F 26 B 3/28

A 01 N 3/02

C 07 D 251/62

B 65 D 33/25

D 21 H 21/10

D 21 H 21/10

B 65 D 41/17

H 02 K 9/00

F 28 D 19/04

F 23 L 15/02

F 28 D 19/04

C 07 D 239/42

A 61 K 31/404

C 07 D 487/04

C 08 B 15/00

A 47 J 42/56

C 03 B 23/025

C 07 D 239/91

C 07 C 237/42

F 01 C 1/08

B 60 Q 1/04

A 01 N 43/80

A 01 N 43/80

B 02 C 19/06

G 01 C 19/56

F 04 C 2/107

A 61 K 31/737

G 07 F 7/10

H 01 R 13/52

A 01 N 25/26

C 08 F 297/04

C 10 L 1/18

C 08 G 69/04

A 01 N 47/24

A 01 N 37/52

A 01 N 47/24

C 07 D 487/04

C 08 G 69/18

E 04 B 1/348

C 25 B 9/00

C 09 D 175/04

C 09 B 45/48

C 07 D 211/02

C 08 J 7/04

A 01 N 43/54

C 09 D 5/20

C 08 G 18/48

B 05 C 17/035

H 05 B 41/38

F 26 B 13/10

B 60 K 37/00

C 07 C 211/07

C 12 P 17/16

C 12 N 15/52

(71) (21) (51) (71) (21) (51)
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BLOCK DRUG COMPANY, INC.,
Jersey City, NJ, US;

BMT A. S., Brno, CZ;

BMT A. S., Brno, CZ;

BOEHRINGER INGELHEIM
INTERNATIONAL GMBH, Ingelheim,
DE;

BOEHRINGER INGELHEIM
PHARMA KG, Ingelheim/Rhein, DE;

BOLTON Terence William, Hove, GB;

BREINLINGER Harald, Tuttlingen,
DE;

BRITISH AMERICAN TOBACCO
(INVESTMENTS) LIMITED, London,
GB;

BROCKHUES GMBH & CO. KG,
Walluf, DE;

BROWN & WILLIAMSON
TOBACCO CORPORATION,
Louisville, KY, US;

BUGAJSKI Jerzy, Leoben, AT;

BUILDING DESIGN PARTNERSHIP
LTD., London, GB;

BURLEY Colin, Newcastle upon Tyne,
GB;

BWG BUTZBACHER WEICHENBAU
GESELLSCHAFT MBH & CO. KG,
Butzbach, DE;

CABOT CORPORATION, Boston,
MA, US;

CABOT CORPORATION, Boston,
MA, US;

CAMBRIDGE UNIVERSITY
TECHNICAL SERVICES LTD, Trinity
Lane, GB;

CAMPAGNOLO SRL, Vicenza, IT;

CAMPAGNOLO SRL, Vicenza, IT;

CARGILL, INCORPORATED,
Minneapolis, MN, US;

CEBAL S. A., Clichy, FR;

CEBAL S. A., Clichy, FR;

CELANESE INTERNATIONAL
CORPORATION, Dallas, TX, US;

CHIESI FARMACEUTICI S. P. A.,
Parma, IT;

CHURCH Marla J., Tucker, GA, US;

CIBA SPECIALTY CHEMICALS
WATER TREATMENTS LIMITED,
Bradford, GB;

CIBA SPECIALTY CHEMICALS
WATER TREATMENTS LIMITED,
Low Moor, GB;

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,
New York, NY, US;

COLTEC INDUSTRIES INC., Carlotte,
NC, US;

CONTEC CHEMIEANLAGEN GMBH,
Aschau am Inn, DE;

CONTEYOR MULTIBAG SYSTEMS
N. V., Merelbeke, BE;

CORUS STAAL B. V., Ijmuiden, NL;

COSMA INTERNATIONAL INC.,
Aurora, CA;

CREANOVA AG, Baar, CH;

CROMOTEC
OBERFLÄCHENTECHNIK GMBH,
Leinfelden-Echterdingen, DE;

ČÁLEK Richard, Vojkov, CZ;

ČERVENKO Jozef Ing. arch.,
Bratislava, SK;

DAIMLERCHRYSLER AG, Stuttgart,
DE;

DAIMLERCHRYSLER AG, Stuttgart,
DE;

DAIMLERCHRYSLER AG, Stuttgart,
DE;

DANFOSS A/S, Nordborg, DK;

DANFOSS A/S, Nordborg, DK;

DANIELI TECHNOLOGY INC.,
Cranberry Township, PA, US;

DART INDUSTRIES INC., Orlando,
FL, US;

DART INDUSTRIES INC., Orlando,
FL, US;

DEGUSSA AG, Düsseldorf, DE;

DETEMOBIL DEUTSCHE
TELEKOM MOBILNET GMBH,
Bonn, DE;

DE NORA TECNOLOGIE
ELETTROCHIMICHE S. P. A.,
Milano, IT;

DIAMOND George B., Glen Gardner,
NJ, US;

DIAMO, S. P. STRÁŽ POD
RALSKEM, Stráž pod Ralskem, CZ;

DIAMO, S. P. STRÁŽ POD
RALSKEM, Stráž pod Ralskem, CZ;

DOLÁK Petr, Chropyně, CZ;

DORMA GMBH + CO. KG, Ennepetal,
DE;

DR.-ING. MAX SCHLÖTTER GMBH
& CO. KG, Geislingen/Steige, EP;

DSM FINE CHEMICALS AUSTRIA
NFG. GMBH & CO KG, Linz, AT;

DYWO DYCKERHOFF WOPFINGER
UMWELTBAUSTOFFE GMBH,
Waldegg/Wopfing, AT;

EBERT KETTENSPANNTECHNIK
GMBH, Freiroda, DE;

ECOLEAN AB, Helsingborg, SE;

ECOSMART TECHNOLOGIES, INC.,
Franklin, TN, US;

ED. SCHARWÄCHTER GMBH,
Remscheid, DE;

ED. SCHARWÄCHTER GMBH,
Remscheid, DE;

2001-2040

2000-323

2000-1566

2000-3110

2001-3326

2000-3927

2000-3312

2000-3680

2001-2831

2000-2434

2000-3060

2001-2490

2001-834

2001-1191

2000-4331

2000-4596

2000-4476

2001-1603

2001-1604

2001-2535

2000-2512

1999-3170

2001-769

2001-1834

2001-1539

2000-2531

2001-2683

2000-4539

2000-3724

2001-2680

2000-4677

2000-1816

2000-128

2000-3881

2000-4789

2000-1707

2000-3180

2000-1960

2000-1961

2000-1446

2001-1653

2001-1654

2001-651

2000-3322

2000-4050

2001-1234

2001-1676

2001-1503

2000-2501

2000-1561

2000-1562

2000-1567

2001-1009

2001-1633

2001-1293

2000-4290

2000-3133

2000-3000

2001-304

2000-3540

2000-3588

A 61 K 6/083

A 61 L 2/24

E 05 F 1/00

B 65 D 75/58

C 07 D 239/94

B 05 B 7/24

F 41 A 17/06

B 65 D 85/10

C 09 B 67/00

A 24 F 47/00

C 04 B 35/043

A 63 G 27/00

B 29 C 63/34

E 01 B 7/02

C 22 C 27/02

C 09 C 1/50

C 22 B 34/12

B 62 M 25/08

B 62 K 21/06

C 11 B 3/00

C 22 C 21/12

B 65 D 35/16

C 07 C 211/07

A 61 K 9/00

A 61 K 9/20

C 02 F 11/14

D 21 H 23/02

A 46 B 15/00

B 05 B 7/04

B 60 R 21/26

B 65 D 19/44

B 21 B 1/26

B 21 D 26/02

B 65 D 47/08

C 25 D 3/10

D 06 Q 1/12

E 05 C 19/18

C 04 B 41/51

C 04 B 41/88

C 22 C 1/00

F 16 K 1/52

F 16 K 1/52

B 08 B 3/08

B 65 D 43/02

B 65 D 8/00

C 07 F 7/18

H 04 Q 7/00

C 25 B 9/00

B 65 D 41/18

C 04 B 7/32

C 04 B 7/04

F 28 F 21/06

E 04 B 1/94

C 25 D 3/00

C 07 D 223/22

C 04 B 33/00

F 16 H 7/08

B 65 D 33/36

A 01 N 65/00

E 05 D 11/08

E 05 D 11/10
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ELAN CORPORATION, PLC, Dublin,
IE;

ELAN PHARMACEUTICALS, INC.,
South San Francisco, CA, US;

ELCO PAPIER AG, Allschwil, CH;

EMHART GLASS S. A., Cham, CH;

EMHART GLASS S. A., Cham, CH;

ENERGY PERFORMANCE SYSTEMS,
INC., Minneapolis, MN, US;

ENVI-PUR, S. R. O., Tábor, CZ;

E-PHARMA TRENTO S. P. A.,
Frazione Ravina, IT;

ERLUS BAUSSTOFFWERKE AG,
Neufahrn, DE;

EXXONMOBIL UPSTREM
RESEARCH COMPANY, Houston,
TX, US;

FELDBINDER & BECKMANN
FAHRZEUGBAU GMBH & CO KG,
Winsen, DE;

FIALKA Jindřich, Kolín, CZ;

FISCHERWERKE ARTUR FISCHER
GMBH & CO. KG, Waldachtal, DE;

FLEXIBLE PRODUCTS COMPANY,
Marietta, GA, US;

FMC CORPORATION, Philadelphia,
PA, US;

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT
ZUR FOERDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.
V., München, DE;

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT
ZUR FÖRDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG,
Mnichov, DE;

FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR
FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN
FORSCHUNG E. V., München, DE;

FRENTON LIMITED, Douglas, GB;

FRENTON LIMITED, Douglas, GB;

FRIEDRICH OSSENBERG-SCHULE &
SÖHNE GMBH & CO. KG, Altena, DE;

FROLI KUNSTSTOFFWERK
HEINRICH FROMME OHG, Schloss
Holte-Stukenbrock, DE;

FUJISAWA PHARMACEUTICAL
CO., LTD., Osaka-shi, JP;

FUJISAWA PHARMACEUTICAL
CO., LTD., Osaka-shi, JP;

FUJISAWA PHARMACEUTICAL
CO., LTD., Osaka-shi, JP;

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
Basle, CH;

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
Basle, CH;

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
Basle, CH;

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
Basle, CH;

F. L. SMIDTH & CO. A/S, Valby, DK;

GABO SYSTEMTECHNIK GMBH,
Niederwinkling, DE;

GENENCOR INTERNATIONAL,
INC., Palo Alto, CA, US;

GENERAL ELECTRIC COMPANY,
Schenectady, NY, US;

GENERAL ELECTRIC COMPANY,
Schenectady, NY, US;

GENERAL ELECTRIC COMPANY,
Schenectady, NY, US;

GENERAL ELECTRIC COMPANY,
Schenectady, NY, US;

GENERAL ELECTRIC COMPANY,
Schenectady, NY, US;

GENERAL ELECTRIC COMPANY,
Schenectady, NY, US;

GIAT INDUSTRIES, Versailles, FR;

GLAVERBEL, Brussels, BE;

GLAXO GROUP LIMITED,
Greenford, GB;

GRITTMANN Günter, Eppingen-
Mühlbach, DE;

GRT VERPACKUNGEN AUS
KUNSTSTOFF GMBH, Groitzsch, DE;

G. D. SEARLE LLC, Chicago, IL, US;

G. D. SEARLE LLC, Chicago, IL, US;

G. D. SEARLE LLC CORPARATE
PATENT DEPARTMENT, Chicago,
IL, US;

G. D. SEARLE LLC CORPORATE
PATENT DEPARTMENT, Chicago,
IL, US;

G. D. SEARLE & CO., Skokie, IL, US;

G. D. SEARLE & CO., Skokie, IL, US;

HALBICH Čestmír Ing. CSc., Praha,
CZ;

HATEBUR UMFORMMASCHINEN
AG, Reinach, CH;

HAWERA PROBST GMBH,
Ravensburg, DE;

H.C. STARCK GMBH, Goslar, DE;

HEINEKEN TECHNICAL SERVICES
B. V., Amsterdam, NL;

HEMA BESCHICHTUNGSSERVICE,
Berlin, DE;

HENKEL CORPORATION, Gulph
Mills, PA, US;

HENKEL KGAA, Düsseldorf, DE;

HENKEL
KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF
AKTIEN, Düsseldorf, DE;

HENKEL
KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF
AKTIEN, Düsseldorf, DE;

2001-1539

2001-2361

2000-3574

2001-1411

2001-1410

2000-4618

1999-3705

2001-2140

2000-3975

2000-2142

1999-3462

2000-151

2001-1913

2001-85

2001-605

2001-2746

2000-1530

2000-1852

2000-613

2000-724

2000-4612

2000-179

2001-1164

2001-2338

2001-3209

2001-1394

2001-2294

2001-2546

2001-1760

2000-2876

2000-4158

2000-1477

2000-2804

2001-42

2000-4888

2000-4773

2000-3682

2001-370

2000-1432

1993-1924

2001-2332

2000-4934

2000-555

2001-2342

2001-2343

2001-2341

2001-2345

2001-1714

2001-1942

2000-1726

1999-4174

2000-2067

2001-3253

2000-3335

2000-1700

2000-4855

2000-1578

2000-2494

2001-2877

A 61 K 9/20

C 07 D 239/42

B 65 D 30/10

G 05 B 19/02

G 05 B 13/02

A 01 G 23/08

C 02 F 3/30

A 61 K 9/46

C 04 B 41/46

F 25 B 19/00

B 65 D 90/62

B 65 D 1/02

F 16 B 13/12

C 08 J 9/14

A 01 N 43/80

G 01 D 3/02

B 05 D 7/24

C 04 B 38/06

C 04 B 35/573

C 04 B 35/573

E 04 D 1/34

A 47 C 23/02

C 07 D 471/04

C 07 D 233/54

A 61 K 31/407

C 07 D 487/04

C 07 C 311/27

C 07 D 401/12

C 07 D 207/09

C 04 B 7/00

F 24 D 3/12

C 11 D 3/386

B 23 P 6/04

F 01 D 25/12

F 01 D 25/12

F 01 D 25/12

F 01 D 5/14

G 01 K 13/08

F 16 K 37/00

G 01 B 11/06

A 61 K 31/708

B 67 D 3/04

B 65 D 21/036

A 61 K 45/06

A 61 K 45/06

A 61 K 45/06

A 61 K 45/06

C 07 D 401/04

A 61 K 31/585

G 06 F 12/14

B 21 K 1/05

E 21 B 10/44

H 01 M 4/32

B 67 D 1/04

C 04 B 41/00

C 23 F 11/173

B 65 H 37/00

C 11 D 17/00

C 09 J 163/00
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HENKEL
KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF
AKTIEN, Düsseldorf, DE;

HENKEL TEROSON GMBH,
Heidelberg, DE;

HOLMS Rupert Donald, London, GB;

HORUS VISION, LLC, San Bruno, CA,
US;

HOSTIN Stanislav Ing. CSc.,
Bratislava, SK;

HT TROPLAST AG, Troisdorf, DE;

HUNTSMAN INTERNATIONAL
LLC, Salt Lake City, UT, US;

H. LUNDBECK A/S, Valby-
Copenhagen, DK;

ICOPAL A/S, Kastrup, DK;

IMPHY UGINE PRECISION, Puteaux,
FR;

INA WÄLZLAGER SCHAEFFLER
OHG, Herzogenaurach, DE;

INA WÄLZLAGER SCHAEFFLER
OHG, Herzogenaurach, DE;

INDENA S. P. A., Milano, IT;

INEOS ACRYLICS UK LIMITED,
Southampton, GB;

INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION,
Armonk, NY, US;

INTERNATIONAL COATINGS
LIMITED, London, GB;

INTERNATIONAL MINERAL
TECHNOLOGY AG, Fribourg, CH;

ISCAR LTD., Tefen, IL;

ISCAR LTD., Tefen, IL;

ISOSAFE LIMITED, Basingstoke, GB;

IWKA PACUNION GMBH, Stutensee,
DE;

JANSSEN PHARMACEUTICA N. V.,
Beerse, BE;

JANSSEN PHARMACEUTICA N. V.,
Beerse, BE;

JANSSEN PHARMACEUTICA N. V.,
Beerse, BE;

JE LONG INT´L CO., LTD., San
Chung City, TW;

JOHNSON & JOHNSON INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA, Sao Paulo, BR;

JOMAA PHARMAKA GMBH, Giessen,
DE;

JUKI CORPORATION, Chofu-shi, JP;

JUKI CORPORATION, Chofu-shi, JP;

J. EBERSPÄCHER GMBH & CO.,
Esslingen, DE;

KANSAI CHEMICAL ENGINEERING
CO., LTD., Amagasaki-shi, JP;

KASAFÍREK Evžen Ing. CSc., Praha,
CZ;

KHD HUMBOLDT WEDAG AG,
Köln, DE;

KLABAL Jan ing., Praha, CZ;

KONINKLIJKE PHILIPS
ELECTRONICS N.V., Eindhoven, NL;

KONUPČÍK Miroslav, Kroměříž, CZ;

KOVÁŘ Josef, Praha, CZ;

KOVÁŘ Josef, Praha, CZ;

KRAFT CANADA INC., Don Mills,
CA;

KRAFT FOODS, INC., Northfield, IL,
US;

KRAFT FOODS, INC., Northfield, IL,
US;

KRECKE Edmond D., Beaufort, LU;

KRUPP FÖDERTECHNIK GMBH,
Essen, DE;

LABORATOIRE L. LAFON, Mainos
Alfori, FR;

LAUG Horst, Lingen, DE;

LAUSTER Peter, Tuttlingen, DE;

LÉČIVA, A.S., Praha, CZ;

LEGRIS SA, Rennes, FR;

LTS LOHMANN THERAPIE-
SYSTEME AG, Andernach, DE;

LTS LOHMANN THERAPIE-
SYSTEME AG
, Andernach, DE;

LUZHKOV Jury Mikhaylovich,
Moscow, RU;

MAGNA REFFLEX HOLDING
GMBH, Assamstadt, DE;

MAG MASCHINEN- UND
APPARATEBAU AG, Graz, AT;

MAN ROLAND DRUCKMASCHINEN
AG, Offenbach, DE;

MAN TAKRAF FÖRDERTECHNIK
GMBH, Leipzig, DE;

MARIČEVIČ Zdravko, Zabreb, HR;

MARLEY TILE AG, Lucerne, CH;

MCNEIL-PPC, INC., Skillman, NJ, US;

MCWHORTER TECHNOLOGIES,
INC., Carpentersville, IL, US;

MERCK PATENT GMBH, Darmstadt,
DE;

MERCK PATENT GMBH, Darmstadt,
DE;

MERCK PATENT GMBH, Darmstadt,
DE;

MERCK PATENT GMBH, Darmstadt,
DE;

MERCK PATENT GMBH, Darmstadt,
DE;

MESSER GRIESHEIM GMBH,
Frankfurt, DE;

2000-3341

2001-2985

2001-1689

2000-605

1999-4624

2000-3573

2001-3256

2001-2335

2001-2266

2001-3024

2000-3757

2001-1547

2001-2134

2001-2803

2000-2131

2000-2274

2000-4830

2000-4020

2000-4021

2000-1916

2001-2403

2001-1103

2001-1105

2001-1104

1999-899

2000-4918

2001-1819

2000-1672

2000-2762

2001-678

2001-1454

2000-1654

2001-2913

2000-1695

2001-1011

2000-1567

2000-1380

2000-1381

2000-4486

2000-4480

2000-4485

2000-3273

2001-1260

2001-148

2000-1191

2000-3312

2000-2567

2001-2706

2000-1120

2000-2422

2001-1854

2001-1868

2000-4352

2001-1519

2001-1400

2000-1316

2001-1249

2000-3926

2001-981

2001-2270

2001-3214

2001-2407

2001-3172

2001-3164

2000-570

B 65 D 51/24

C 08 J 9/00

C 07 K 14/47

F 41 G 1/38

F 16 H 15/52

E 06 B 3/22

C 08 G 18/48

C 07 D 307/88

E 04 D 12/00

H 01 J 29/07

F 16 H 63/20

F 16 D 23/02

A 61 K 47/48

C 08 L 33/06

F 25 B 21/02

B 05 D 1/24

C 04 B 7/32

B 23 C 5/22

B 23 B 27/16

F 25 B 21/04

B 29 B 13/02

C 07 D 495/04

C 07 D 495/04

C 07 D 495/04

B 65 D 27/38

A 61 F 13/15

A 61 K 31/665

D 05 B 69/00

D 05 B 69/22

E 04 D 13/03

B 01 D 9/02

A 61 K 31/222

F 16 L 51/02

F 24 J 2/04

B 26 B 21/00

F 28 F 21/06

B 60 G 11/00

B 60 G 11/00

B 65 D 33/25

B 65 D 85/72

B 65 D 85/72

F 24 F 5/00

B 02 C 13/28

A 61 K
31/4704

E 06 C 7/16

F 41 A 17/06

A 61 K 9/20

F 16 L 37/084

B 65 D 75/36

B 65 D 75/42

F 02 B 53/00

B 60 R 1/08

C 23 G 5/00

B 41 F 21/00

E 02 F 5/08

A 47 C 27/08

E 04 D 13/068

B 65 D 5/54

C 09 D 175/06

C 07 D 401/14

C 07 K 7/64

C 07 D 471/04

C 12 N 15/55

C 07 D 231/20

F 25 J 3/04
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METABASIS THERAPEUTICS, INC.,
San Diego, CA, US;

METSO PANELBOARD OY, Nastola,
FI;

METSO PAPER, INC., Helsinki, FI;

MILAN RÁKOCZY - OSTAZ, Havířov
- Životice, CZ;

MINERALÖL-RAFFINERIE
DOLLBERGEN GMBH, Uetze-
Dollbergen, DE;

M-J PARTNERSHIP, Chester, VA, US;

NĚMEC Marek Mgr. Ing., Praha, CZ;

NĚMEC Marek Mgr. Ing., Praha, CZ;

NGK INSULATORS, LTD., Nagoya-
shi, JP;

NIGISCHER Leopold, Hollabrunn, AT;

NIKLAUS Hilmar, Bastheim, DE;

NIPPON KAYAKU KABUSHIKI
KAISHA, Tokyo, JP;

NIPPON KAYAKU KABUSHIKI
KAISHA, Tokyo, JP;

NORTON COMPANY, Worcester,
MA, US;

NORTON COMPANY, Worcester,
MA, US;

NOVARTIS AG, Basel, CH;

NOVARTIS AG, Basel, CH;

NOVARTIS AG, Basel, CH;

NOVOPLASTIC, Bellegarde sur
Valserine, FR;

NOVO NORDISK A/S, Bagsvaerd, DK;

NUOVO PIGNONE HOLDING. S. P
A., Firenze, IT;

NYCOMED IMAGING AS, Oslo, NO;

OBERÖSTERREICHISCHE FERNGAS
AKTIENGESELLSCHAFT, Linz, AT;

OERLIKON CONTRAVES AG, Zurich,
CH;

OFFICINE DI CARTIGLIANO S.P.A.,
Cartigliano, IT;

OLEXA Zdeněk, Ústí nad Labem, CZ;

OMYA AG, Oftringen, CH;

ORTHO-MCNEIL
PHARMACEUTICAL, INC., Raritan,
NJ, US;

ÖSTERREICHISCHES
FORSCHUNGSZENTRUM
SEIBERSDORF GES.M.B.H., Wien,
AT;

OTKRYTOE AKTSIONERNOE
OBSCHESTVO "A.LYULKA-
SATURN", Moscow, RU;

OTTO ENTSORGUNGSSYSTEME
GMBH, Kreuztal, DE;

OTTO FICKER AG, Kirchheim unter
Teck, DE;

OWENS-ILLINOIS CLOSURE INC.,
Toledo, OH, US;

OXENO OLEFINCHEMIE GMBH,
Marl, DE;

PAL PRAHA A.S., Praha, CZ;

PAUL HARTMANN AG, Heidenheim,
DE;

PAUL HARTMANN AG, Heidenheim,
DE;

PEM ABRASIFS-REFRACTAIRES,
Courbevoie, FR;

PEPSICO, INC., Purchase, NY, US;

PFIZER, INC., New York, NY, US;

PFIZER INC., New York, NY, US;

PFIZER INC., New York, NY, US;

PFIZER INC., New York, NY, US;

PFIZER PRODUCTS INC., Groton,
CT, US;

PFIZER PRODUCTS INC., Groton,
CT, US;

PFIZER PRODUCTS INC., Groton,
CT, US;

PFIZER PRODUCTS INC., Groton,
CT, US;

PFIZER PRODUCTS INC., Groton,
CT, US;

PFIZER PRODUCTS INC., Groton,
CT, US;

PFIZER PRODUCTS INC., Groton,
CT, US;

PFIZER PRODUCTS INC., Groton,
CT, US;

PHARMACIA & UPJOHN
COMPANY, Kalamazoo, MI, US;

PHARMACIA & UPJOHN
COMPANY, Kalamazoo, MI, US;

PHILIP MORRIS PRODUCTS INC.,
Richmond, VA, US;

PIHERT Petr, Kladno, CZ;

PILKIEWICZ Frank G., Cranbury, NJ,
US;

PIPELIFE NORGE AS, Vanvikan, NO;

PIRELLI PNEUMATICI S. P. A.,
Milano, IT;

PNENOLCHEMIE GMBH & CO. KG,
Gladbeck, DE;

PPG INDUSTRIES OHIO, INC.,
Cleveland, OH, US;

PPG INDUSTRIES OHIO, INC.,
Cleveland, OH, US;

PPG INDUSTRIES OHIO, INC.,
Cleveland, OH, US;

PRAMET TOOLS, S. R. O., Šumperk,
CZ;

QUÍMICA SINTÉTICA, S. A.,
Barcelona, ES;

2001-2353

2000-4877

2001-2756

2000-1511

2001-1559

1997-3346

2000-1508

2000-1509

2001-1143

2000-1626

2001-2099

2001-2736

2001-2838

2000-532

2000-3542

2001-3168

2001-2306

2001-3449

2001-1315

2001-2967

2001-1372

2001-2891

2001-1402

2001-152

2000-4916

1998-1333

2001-2107

2001-347

2001-1660

2001-1854

2000-778

2000-4758

2000-1790

2001-881

2000-1411

2001-2731

2001-3392

2001-2894

2000-3209

2000-2459

2001-2299

2001-23

2001-1734

2000-1709

2000-3738

2001-850

2001-955

2001-1472

2000-3159

2001-954

2000-2594

2000-1613

2001-2458

2000-47

2000-1440

2001-1581

2001-1977

2001-2278

2001-1474

2001-554

2001-1442

2001-1943

2000-1001

2001-360

A 61 K 31/00

B 65 F 9/00

G 01 N 21/89

F 16 D 43/02

C 10 M 175/00

B 62 J 11/00

A 01 K 97/12

A 01 K 97/12

H 01 J 5/48

C 04 B 26/00

F 16 B 12/20

B 60 R 21/26

B 60 R 21/26

B 24 D 11/04

B 24 D 5/06

A 61 K 31/135

A 61 K 31/41

C 07 C 311/29

F 16 L 1/16

A 61 K 38/24

F 01 D 9/04

C 07 C 231/24

F 16 K 17/04

F 41 G 3/08

F 26 B 5/04

F 16 H 15/38

A 01 N 31/00

C 07 D 471/04

G 08 B 13/194

F 02 B 53/00

B 65 D 88/02

B 65 D 27/38

B 65 D 41/34

C 07 C 1/20

B 60 S 1/06

A 61 F 13/15

A 61 L 15/28

C 09 K 3/14

B 65 D 47/06

C 07 C 237/22

C 07 D 209/52

C 12 N 15/52

A 01 N 43/90

C 07 D 495/04

C 07 D 493/08

C 07 D 211/34

C 07 D 215/42

C 07 D 211/22

C 07 D 405/12

C 07 D 215/42

C 07 C 249/02

C 07 C 233/16

C 07 D 215/56

A 24 C 5/14

H 01 J 17/34

A 61 K 9/127

F 16 L 21/00

D 07 B 1/06

C 07 C 37/08

C 03 C 17/00

C 03 C 17/34

C 03 C 17/36

B 21 K 1/46

C 07 D 471/04
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REACTOR COMBUSTION WORLD
ORGANISATION S. A., Monte-Carlo,
MC;

RECTICEL, Brussels, BE;

RECTICEL, Brussels, BE;

RECTOR S. A., Mulhouse, FR;

REHRIG PACIFIC COMPANY, Los
Angeles, CA, US;

REZEK Martin, Štětí, CZ;

RHODIA POLYAMIDE
INTERMEDIATES, Saint-Fons, FR;

RIEDEL-DE HAEN GMBH, Seelze,
DE;

RIETER CZ A. S., Ústí nad Orlicí, CZ;

RMF DICTAGENE S.A., Prilly, CH;

ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart,
DE;

ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart,
DE;

ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart,
DE;

ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart,
DE;

ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart,
DE;

ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart,
DE;

ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart,
DE;

ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart,
DE;

ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart,
DE;

ROCEP LUSOL HOLDINGS
LIMITED, Deanpark, GB;

ROCHE DIAGNOSTICS GMBH,
Mannheim, DE;

RÖHM GMBH & CO. KG, Darmstadt,
DE;

SAINT-GOBAIN CALMAR, S. A.,
Barcelona, ES;

SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE,
Courbevoie, FR;

SANKYO COMPANY LIMITED,
Tokyo, JP;

SARDARYAN EDUARD Dr.,
Pardubice, CZ;

SARDARYAN EDUARD Dr.,
Pardubice, CZ;

SBL VACCIN AB, Stockholm, SE;

SCHEIWILLER Rolf, Hergiswil, CH;

SCHERING CORPORATION,
Kenilworth, NJ, US;

SCHMALBACH-LUBECA AG,
Ratingen, DE;

SCHNEIDER ELECTRIC
INDUSTRIES SA, Rueil-Malmaison,
FR;

SCHRAUBENWERK ZERBST GMBH,
Zerbst/Anhalt, DE;

SCHRÖPFER Rainer, Aichstetten, DE;

SEAQUIST CLOSURES FOREIGN,
INC., Crystal Lake, IL, US;

SEAQUIST CLOSURES FOREIGN,
INC., Crystal Lake, IL, US;

SEAQUIST CLOSURES FOREIGN,
INC., Crystal Lake, IL, US;

SEDLÁČEK Miroslav Ing. CSc., Praha,
CZ;

SENSIDOS AB, Uppsala, SE;

SGL ACOTEC GMBH, Siershahn, DE;

SHIONOGI & CO., LTD., Osaka-shi,
JP;

SHOWA DENKO K. K., Sakai-shi, JP;

SICPA HOLDING S. A., Prilly, CH;

SICPA HOLDING S. A., Prilly, CH;

SIG COMBIBLOC GMBH & CO. KG,
Linnich, DE;

SLAB TECHNOLOGY LIMITED,
Auckland City, NZ;

SMITHKLINE BEECHAM
CORPORATION, Philadelphia, PA,
US;

SMITHKLINE BEECHAM
CORPORATION, Philadelphia, PA,
US;

SMITHKLINE BEECHAM PLC,
Brentford, GB;

SMITHKLINE BEECHAM PLC,
Brentford, GB;

SMITHKLINE BEECHAM PLC,
Brentford, GB;

SM SCHWEIZERISCHE
MUNITIONSUNTERNEHMUNG AG,
Thun, CH;

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.
A., Vevey, CH;

SOCIETE DE CONSEILS DE
RECHERCHES ET D'APPLICATIONS
SCIENTIFIQUES SAS, Paris, FR;

SOCIETE DE CONSEILS DE
RECHERCHES ET DAPPLICATIONS
SCIENTIFIQUES S. A., Paris, FR;

SOLVAY (SOCIETE ANONYME),
Bruxelles, BE;

SOPLARIL S. A., Puteaux, FR;

STASIUK Joseph W., South Sound,
KY;

STEINER TECHNOLOGY GMBH,
Ebensee, AT;

STERLING FLUID SYSTEMS GMBH,
Itzehoe, DE;

2000-3816

2001-1412

2001-1370

2000-3771

2000-2247

1999-791

2001-2308

2001-1223

2000-1149

2001-2957

2000-2309

2001-805

2001-820

2001-904

2001-1756

2001-1873

2001-2370

2001-2383

2001-2363

2000-1225

2000-2017

2001-2146

2001-944

2000-2765

2001-1367

2000-2950

2001-1797

2001-1947

2001-522

2001-1950

2000-3888

2001-1545

2001-1911

2000-4454

2000-571

2000-4481

2000-3438

1999-4624

2000-1471

2001-1089

2001-1719

2000-1281

2001-411

2001-718

2000-2902

2000-4748

1999-4750

2001-1628

2001-1629

2001-1628

2001-2151

2000-678

2001-2336

2000-4580

2001-1895

2001-2093

2000-1883

2000-693

2000-4864

2000-1268

F 23 C 3/00

B 29 C 43/18

B 29 C 44/56

E 04 B 5/04

B 65 D 5/24

B 65 D 33/34

C 07 F 9/50

C 01 F 7/54

D 01 H 4/30

C 12 N 15/12

F 16 H 61/02

F 02 M 61/10

F 02 M 61/18

F 02 M 51/06

B 60 S 1/34

F 02 M 51/06

B 60 S 1/40

B 60 S 1/40

B 60 S 1/38

B 65 D 83/16

C 23 C 14/16

B 29 C 47/88

B 67 D 1/10

F 25 D 25/02

C 12 N 15/31

C 12 N 1/14

A 61 K 31/122

A 61 K 39/108

E 01 C 5/06

C 07 D 401/14

B 65 D 81/32

H 01 H 51/00

E 01 B 9/10

B 65 D 77/20

B 65 D 35/08

B 65 D 5/72

B 65 D 25/08

F 16 H 15/52

B 65 D 83/04

F 16 D 69/02

C 07 D 519/00

F 24 F 5/00

G 06 K 19/06

C 09 C 1/00

B 65 D 5/74

H 04 R 7/04

C 07 D 403/04

A 61 K 31/353

A 61 K 31/353

A 61 K 31/353

C 07 D 519/00

F 42 B 12/78

A 23 L 1/226

C 07 D 471/04

C 07 K 14/605

C 09 K 5/04

B 65 D 75/58

A 44 B 19/00

B 65 D 6/26

F 04 D 5/00
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STOCKHAUSEN GMBH & CO. KG,
Krefeld, DE;

STRNAD Jakub Ing., Praha, CZ;

SULZER TESSILE S.R.L., Schio, IT;

SVEDBERG Björn, Stockholm, SE;

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Basel, CH;

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Basel, CH;

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Basel, CH;

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Basel, CH;

S. A. LHOIST RECHERCHE ET
DEVELOPPEMENT, Ottignies-
Louvain-La-Neuve, BE;

ŠRÁMEK Milan, Zlín, CZ;

ŠRÁMEK Milan, Zlín, CZ;

ŠTELCL Bohumil Ing., Říčany, CZ;

TACITA S. R. O., Litvínov, CZ;

TAJMAC-ZPS, A. S., Zlín, CZ;

TECHEM SERVICE
AKTIENGESELLSCHAFT & CO. KG,
Frankfurt am Main, DE;

TECHEM SERVICE
AKTIENGESELLSCHAFT & CO. KG,
Frankfurt am Main, DE;

TECKSOM INTERNATIONAL
LIMITED, Nassau, BS;

TEGOMETALL (INTERNATIONAL)
AG, Lengwil, CH;

TELEFONICA SERVICIOS MOVILES,
S. A., Madrid, ES;

TEXACO DEVELOPMENT
CORPORATION, White Plains, NY,
US;

TEXACO DEVELOPMENT
CORPORATION, White Plains, NY,
US;

TEXTILMA AG, Hergiswil, CH;

THE ADMINISTATORS OF THE
TULANE EDUCATIONAL FUND,
New Orleans, LA, US;

THE DOW CHEMICAL COMPANY,
Midland, MI, US;

THE MEAD CORPORATION,
Northeast, Dayton, OH, US;

THE MEAD CORPORATION,
Dayton, OH, US;

THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, Cincinnati, OH, US;

THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, Cincinnati, OH, US;

THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, Cincinnati, OH, US;

THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, Cincinnati, OH, US;

THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, Cincinnati, OH, US;

THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, Cincinnati, OH, US;

THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, Cincinnati, OH, US;

THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, Cincinnati, OH, US;

THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, Cincinnati, OH, US;

THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, Cincinnati, OH, US;

THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, Cincinnati, OH, US;

THE TEXAS A & M UNIVERSITY
SYSTEM, College Station, TX, US;

THE UNITED STATES OF
AMERICA, REPRESENTED BY THE
SECRETARY DEPARTMENT OF
HEALTH & HUMAN SERVICES,
Washington, DC, US;

TIGERWERK LACK- U.
FARBENFABRIK GMBH & CO. KG.,
Wels, AT;

TOMA TRADE, SPOL. S R. O., Praha,
CZ;

TOPOL Jan Ing., Církvice u Kutné
Hory, CZ;

TRW AUTOMOTIVE ELECTRONICS
& COMPONENTS GMBH & CO. KG,
Radolfzell, DE;

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, A.S.,
Třinec, CZ;

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, A.S.,
Třinec, CZ;

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY A. S.,
Třinec, CZ;

UCAR CARBON COMPANY INC.,
Nashville, TN, US;

UJKA Zdeněk, Havířov, CZ;

ULTRAFRAME (UK) LIMITED,
Clitheroe, GB;

ULTRAFRAME (UK) LIMITED,
Clitheroe, GB;

UNILEVER N.V., Rotterdam, NL;

UNILEVER N.V., Rotterdam, NL;

UNILEVER N. V., Rotterdam, NL;

UNILEVER N. V., Rotterdam, NL;

UNILEVER N. V., Rotterdam, NL;

UNILEVER N. V., Rotterdam, NL;

UNILEVER N. V., Rotterdam, NL;

UNION DEUTSCHE
LEBENSMITTELWERKE G. M. B.
H., Hamburg, DE;

UNITED STATES GYPSUM
COMPANY, Chicago, IL, US;

2001-3128

2001-3170

2001-1733

2000-4847

2001-1560

2001-1594

2001-2096

2001-3219

2000-4814

2000-750

2000-1544

1999-3477

2000-1903

2000-1688

2001-968

2001-1601

2000-2528

2000-4447

2000-2888

2001-1220

2001-2241

2001-2405

2001-1895

2001-2816

2000-4344

2000-2973

2000-1425

2000-1477

2000-3393

2000-3648

2001-2928

2001-2491

2000-1792

2001-1348

2000-4890

2000-3511

2000-1478

2000-3935

2000-1274

2001-1340

1998-4185

1999-4227

2001-1364

2000-1247

2000-1248

2000-1560

2000-4062

2000-1439

2001-1041

2001-2305

2000-1863

2000-2498

2000-3634

2000-4292

2001-2337

2001-2334

2001-2329

1999-3376

1990-2423

C 08 F 8/00

C 23 F 1/00

D 03 D 47/23

B 28 B 1/52

A 01 N 43/90

A 01 N 61/00

A 01 N 25/10
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elektrostatickém precipitátoru

Licí válec pro plynulé odlévání kovových pásů

Obráběcí stroj
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(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

28.03.1994

19.07.1991

08.01.1996

25.08.1997
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20.06.1995
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1994/9403598
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PCT/SE96/00611

PCT/EP98/02533

PCT/EP96/04551
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(86)

(86)
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WO 97/25077

WO 95/20435

WO 97/00727

WO 98/50183

WO 97/25181
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29.04.1998

19.10.1996
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(22)
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(22)

(22)

(22)

(22)
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Všetečka Miloš dr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Čermák Karel JUDr. advokát, Národní 32, Praha 1,
11000;

Jirotková Ivana Ing., Nad Štolou 12, Praha 7, 17000;

Hořejš Milan Dr. Ing., Národní 32, Praha 1, 11000;
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Teillaud Eric, Talant, FR;
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Horstmann Michael, Neuwied, DE;

Tatani Atsushi, Tokyo, JP;
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Sugita Satoru, Tokyo, JP;
Okino Susumu, Hiroshima-shi, JP;

Ruokonen Markku, Lempäälä, FI;
Koski Raimo, Nokia, FI;

Knutsson Filip, Växjö, SE;

Hohenbichler Gerald, Kronstorf, AT;
Pellissetti Stefano, Linz, AT;
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B 28 D 1/00, E 04 F 15/08

B 61 F 5/38, B 61 F 5/32, B 61 F 5/44

B 62 D 33/10
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ROTO FRANK AG, Leinfelden-Echterdingen, DE;
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Jednotka k jemnému broušení a způsob
jemného broušení

Způsob výroby neklouzavých podlahových krytin

Způsob vedení dvojkolí kolejových vozidel a
zařízení k provádění tohoto způsobu

Zařízení k připojování výkyvného dílu,
přestavitelného mezi dvěma polohami, k tělesu

Sedlo pro jízdní kolo

Vznášivé těleso

Způsob balení výrobku do obalu z fóliového
materiálu a zařízení k provádění tohoto
způsobu

Způsob výroby tuby a tuba, obsahující ve své
stěně více než 60 % objemu plastu

Malá přepravka nákladů
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(54)
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PCT/FR93/01249

(86)
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29.03.1996
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17.10.1994
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Čermák Karel Dr., Národní 32, Praha 1, 11000;

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha 1, 11000;

Andera Jiří Ing., Nad Štolou 12, Praha 7, 17000;

Sedlák Zdeněk Ing., Mendlovo nám. 1a, Brno, 60300;

Čermák Karel Dr., Národní 32, Praha 1, 11000;

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;
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Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;
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Wiedemann Günter, Dresden, DE;
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Bengs Karl-Heinz Dipl. Ing., Görlitz, DE;
Rubel Maik Dipl. Ing., Görlitz, DE;
Jaensch Ronald Dipl. Ing., Dresden, DE;

Thompson John Lee, Madison, WI, US;
Goebert Barry Joseph, Beaver Dam, WI, US;
Hayes Eugene Gary, Beaver Dam, WI, US;
Teal Richard Donald, Horicon, WI, US;

Bavaresco Roberto José, Valdagno, IT;

Námisňák Jan Ing. CSc., Líšnice, CZ;

Bertalero Roberto, Acqui Terme, IT;

Rebeyrolle Michel, Sainte-Menehould, FR;
Benquet Jacques, Talant, FR;
Bricout Emmanuel, Sainte-Menehould, FR;

Hölsken Hans Dieter, Vallendar, DE;

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 12 - 2001 - CZ, část A (udělené patenty)136

B 65 D 75/10

B 65 D 88/00

B 65 D 90/62, B 65 D 90/48

C 01 B 33/141, C 02 F 1/52, C 04 B 28/02,
D 21 H 17/68
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SIGNODE BERNPAK GMBH, Dinslaken, DE;

TRANSPAC, N. V., Bruxelles, BE;
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Paris, FR;
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(73)

Svitek materiálu, zejména svitek páskovacího
materiálu k opáskování balíčků, způsob jeho
výroby a zařízení k provádění způsobu

Obal uzavíratelný zkroucením a způsob balení
produktů pomocí tohoto obalu

Nádrž s připojenou šachtou na přídavná zařízení

Nádoba pro jímání sypkého materiálu

Vodná suspenze oxidu křemičitého, způsob její
přípravy a její použití

Způsob výroby plněných produktů ze
syntetických skelných vláken

Vodné disperze k modifikaci povrchu pevných
látek, způsob jejich výroby a jejich použití

Způsob stříkání betonové směsi nebo malty

Způsob výroby sádrodřevovláknité desky mající
zvýšenou odolnost proti vodě
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(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

26.05.1998

29.12.1995

11.05.1995

26.11.1993

03.04.1995

01.12.1995

28.06.1995

03.04.1995

20.12.1996

1998/19823402

1995/9501085

1995/9505591

1993/4340355

1995/9503901

1995/9524608

1995/19523511

1995/9503902

1996/771185

DE

BE

FR

DE

FR

GB

DE

FR

US

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

PCT/EP96/04378

PCT/EP96/05301

(86)

(86)

WO 97/24273

WO 97/20781

(87)

(87)

21.05.1999

08.10.1996

10.05.1996

17.11.1994

02.04.1996

29.11.1996

27.06.1996

02.04.1996

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

Andera Jiří Ing., Nad Štolou 12, Praha 7, 17000;
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Bouillis Joël, Tours, FR;
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Prat Evelyne, Pantin, FR;
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C 04 B 28/14, C 04 B 11/024 // (C 04 B
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C 07 C 213/00, C 07 C 213/02, C 07 C
215/10

C 07 C 237/26, A 61 K 31/65, A 61 P
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401/12, C 07 D 413/12, C 07 D 417/12, A
61 K 31/40

C 07 D 217/04, C 07 D 217/06, C 07 D
217/08, C 07 D 217/10, C 07 D 217/02, C
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07 D 417/06, A 61 K 31/47, A 61 P 5/00, A
61 P 9/10
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Interpharma, a.s., Praha 4, CZ;

AMERICAN CYANAMID COMPANY, Wayne, NJ,
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BRACCO INTERNATIONAL B.V., Amsterdam, NL;
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Způsob výroby sádrodřevovláknité desky mající
zvýšenou odolnost proti vodě

Způsob výroby 2-amino-1,3-propandiolu

7-(Substituované)-8-(substituované)-9-
[(substituovaný glycyl)amido]-6-demethyl-6-
deoxytetracykliny, způsoby jejich výroby a
farmaceutické a veterinární přípravky na jejich
bázi

Způsob krystalizace iopamidolu a neiontové
kontrastní médium

Derivát oxindolu substituovaného v poloze 3 a
farmaceutický prostředek, který ho obsahuje

Indol-2-karboxamidy a farmaceutické
prostředky na jejich bázi

Amidy a farmaceutické prostředky na jejich
bázi
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Testa Raymond T., Cedar Grove, NJ, US;

Villa Marco, Milan, IT;
Paiocchi Maurizio, Milan, IT;

Hewawasam Piyasena, Middletown, CT, US;
Meanwell Nicholas A., East Hampton, CT, US;
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výroby a jejich použití 

1-Bifenylmethylimidazolové deriváty, způsob
výroby a farmaceutické prostředky s jejich
obsahem

Způsob přípravy 4,6-dichlorpyrimidinu

Alkoxidy kovů

3-(2-Acyloxyethoxyfenyl)benzofuran-2-on, tato
sloučenina pro použití jako stabilizátor
syntetických polymerů, kompozice pro
stabilizaci syntetických polymerů, způsob
stabilizace těchto polymerů a meziprodukt pro
přípravu uvedené sloučeniny

Kyselina 5-acetamido-2,3,4,5-tetradeoxy-4-
guanidino-D-glycero-D-galakto-non-2-
enopyranosonová v krystalické formě, způsob
její přípravy a farmaceutické přípravky na její
bázi

Benzimidazolové deriváty s antihistaminickou
aktivitou
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2,4-Diaminopyrimidinový derivát, způsob jeho
přípravy a použití a farmaceutický prostředek
na jeho bázi

Substituované arylthioalkylthiopyridinové
deriváty, způsob jejich výroby, jejich použití a
farmaceutický prostředek s jejich obsahem

Derivát 3(2H)-pyridazinonu, způsob jeho
přípravy a farmaceutické přípravky jej
obsahující

Trihydrát methansulfonátu 5-(2-(4-(1,2-
benzizothiazol-3-yl)-1-piperazinyl)ethyl)-6-
chlor-1,3-dihydro-2H-indol-2-onu,
farmaceutická kompozice a léčivo na jeho bázi

Dihydrát methansulfonátu 5-(2-(4-(1,2-
benzizothiazol-3-yl)-1-piperazinyl)ethyl)-6-
chlor-1,3-dihydro-2H-indol-2-onu a jeho použití
a farmaceutická kompozice na jeho bázi

Způsob výroby kyseliny lysergové

Pyridylftalazindiony, způsob jejich přípravy a
použití a farmaceutické prostředky na jejich
bázi
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Karbapenemové deriváty s antibiotickou
účinností, způsob jejich přípravy a použití a
farmaceutický prostředek je obsahující

Deriváty camptothecinu, způsob výroby a
farmaceutický prostředek

Diklavulanát diaminoéteru, způsob jeho
přípravy a jeho použití

Práškový materiál na bázi organokovové
sloučeniny, způsob ukládání vrstvy oxidu cínu
dotovaného halogenem, a transparentní
substrát, zejména skleněný, s povlakem

Monomerní deriváty žlučových kyselin a léčivo
tyto deriváty obsahující

Cyklopeptolidy, způsoby jejich připravy a
terapeutický prostředek, který je obsahuje

Polypeptid Streptococcus suis, vakcína proti
infekci Streptococcus suis a protilátky, reagující
s polypeptidem Streptococcus suis
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benzothiazepin-N-octové kyseliny, způsob jejich
výroby a léčivo, obsahující tyto sloučeniny

Peptid, jeho použití a farmaceutický prostředek

Způsob výroby polymeru polymerační reakcí v
plynné fázi

Použití trojblokového kopolyetheru

Porézní absorpční makrostruktura a způsob její
výroby

Způsob povrchového ošetření výrobků sulfonací
a neutralizací

Biologicky degradovatelný, pěnový plastický
materiál a způsob jeho výroby
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7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)
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C 10 L 1/06, C 10 L 1/10, C 10 L 1/16, C
10 L 1/18

C 11 D 1/94, C 11 D 1/835, C 11 D 3/00

C 12 N 1/14, C 12 P 15/00, C 07 C 50/18,
C 07 C 66/02, A 23 L 1/29 // (C 12 P
15/00, C 12 R 1:80)

C 12 N 15/31, C 12 N 15/74, C 12 N 5/10,
C 12 N 15/70, A 61 K 39/02, C 07 K 14/00

C 12 N 15/85, C 12 N 15/12, C 07 K
14/705, C 07 K 14/52, A 61 K 38/17, A 61
K 38/19

C 12 N 15/90, C 12 N 15/85, C 07 K 16/00

C 12 N 9/99, C 12 Q 1/68, C 12 N 9/12, C
12 N 9/00

C 12 P 41/00, C 12 P 7/24, C 12 P 13/04,
C 07 C 227/04

289230

289267

289242

289212

289227

289308

289237

289218

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

12.12.2001

12.08.1998

12.12.2001

13.03.1996

12.08.1998

16.10.1996

11.06.1997

16.12.1992

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

2000-1903

1998-1013

2000-2950

1995-2839

1998-332

1996-1859

1996-2495

1992-912

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

TACITA S. R. O., Litvínov, CZ;

UNILEVER NV, Rotterdam, NL;

SARDARYAN EDUARD Dr., Pardubice, CZ;

BAXTER AKTIENGESELLSCHAFT, Vienna, AT;

AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH,
Frankfurt am Main, DE;

MERCK & CO., INC., Rahway, NJ, US;

F. Hoffmann-La Roche AG, Basle, CH;

CELGENE CORPORATION, Warren, NJ, US;

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Tlumicí hmoty

Palivo pro zážehové motory

Prací prostředek

Prostředek s profylaktickým protinádorovým
účinkem

Imunogenní prostředek proti lymskému
onemocnění, sekvence rekombinantní DNA,
OspC antigen, použití kombinace antigenů a
způsob rekombinantní výroby OspC antigenu

Promotor lidského endoglinového genu a jeho
použití pro přípravu léčiva

Homologní rekombinantní expresní vektor pro
expresi rekombinantních genů a způsob exprese
rekombinantních genů

Chemicky modifikovaný termostabilní enzym,
způsob jeho přípravy, způsob amplifikace cílové
nukleové kyseliny a amplifikační směs a kit pro
polymerázové řetězové reakce

Způsob enantiomerního obohacování směsi D- a
L-threo-2-amino-3-hydroxy-3-fenylpropionových
kyselin

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

24.03.1993

04.10.1995

29.04.1993

06.02.1997

23.12.1993

25.08.1995

27.03.1991, 22.04.1991, 02.03.1992

1993/4309506

1995/9520519

1993/053863

1997/19704301

1993/173800

1995/002673

DE

GB

US

DE

US

US

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

PCT/EP96/04002

PCT/EP94/01365

PCT/IB95/00014

(86)

(86)

(86)

WO 97/12952

WO 94/25596

WO 95/17516

(87)

(87)

(87)

24.03.1994

23.05.2000

11.09.1996

10.08.2000

29.04.1994

04.02.1998

22.12.1994

23.08.1996

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

JUDr. Miloš Všetečka advokát, Hálkova 2, Praha 2,
12000;

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

Jirotková Ivana Ing., Nad Štolou 12, Praha 7, 17000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1273, Praha
4, 14021;

Kubát Jan Ing., Přístavní 24, Praha 7, 17000;

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha 1, 11000;

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

Švajgl Oldřich Ing. DrSc., Litvínov, CZ;

Khan-Lodhi Abid Nadim, North Bergen, NJ, US;
Whaley Christopher, Wirral, GB;

Sardaryan Eduard Dr., Pardubice, CZ;

Livey Ian, Vienna, AT;
Crowe Brian, Vienna, AT;
Dorner Friedrich, Vienna, AT;

Graulich Wolff, Cölbe, DE;
Nettelbeck Dirk, Marburg, DE;
Sedlacek Hans-Harald Prof. Dr., Marburg, DE;
Müller Rolf Prof. Dr., Marburg, DE;

Hollis Gregory Franklin, Westfield, NJ, US;
Mark George E., Princeton Junction, NH, US;

Birch David Edward, Berkeley, CA, US;
Laird Walter Joseph, Pinole, CA, US;
Zoccoli Michael Anthony Drive, Moraga, CA, US;

Zeitlin Andrew L., Somerville, NJ, US;
Raju Muppala S., Bridgewater, NJ, US;
Stirling David I., Fanwood, NJ, US;

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)
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C 22 B 7/04, C 21 B 3/04, C 04 B 7/147

C 22 B 7/04, C 22 B 1/24, C 21 C 7/00, C
04 B 5/00, C 04 B 18/14

D 04 B 15/60

E 01 C 11/22

E 02 D 17/08

E 05 D 3/02, B 60 J 5/04

E 06 B 3/82, E 06 B 5/16

F 01 D 11/00

289288

289295

289301

289221

289208

289310

289232

289277

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

14.04.1999

12.09.2001

17.03.1999

14.05.1997

19.10.1994

13.08.1997

11.09.1996

17.09.1997

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

1997-2766

2000-2951

1997-2646

1995-2793

1994-1087

1996-2376

1996-1108

1997-1722

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

HOLDERBANK FINANCIERE GLARUS AG, Glarus,
CH;

IMPEXMETAL DOBŘÍŠ S. R. O., Dobříš, CZ;

TRUSTFIN AKCIOVÁ SPOLEČNOST, Praha, CZ;

ACO SEVERIN AHLMANN GMBH & CO. KG,
Rendsburg, DE;

HESS WILHELM, Köln, DE;

ED. Scharwächter GmbH & Co. KG, Remscheid, DE;

HÖRMANN KG FREISEN, Freisen, DE;

PRATT & WHITNEY CANADA CORP., Longueuil,
CA;

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Způsob výroby surového železa, slitin barevných
kovů, FeCr a syntetických vysokopecních
strusek s použitím zbytků ze spaloven
obsahujících oxidy kovů

Briketa vhodná pro ztekucování hutnické
strusky a způsob výroby brikety

Stříhací a přidržovací zařízení nití

Konstrukční prvek s tělesem z vytvrditelné
zalévací hmoty

Zařízení pro pažení hlubokých výkopových rýh 

Závěs dveří motorového vozidla

Dveře z ocelového plechu

Zařízení pro chlazení a těsnění plynové turbíny

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

17.01.1996

15.09.1992

12.08.1995

01.09.1994

07.12.1994

1991/676102, 1991/689300, 1992/844724

1996/0079

1992/4230860

1995/29513010

1994/9414135

1994/350567

US, US, US

AT

DE

DE

DE

US

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

PCT/AT97/00006

PCT/EP93/02397

PCT/DE95/01144

PCT/CA95/00684

(86)

(86)

(86)

(86)

WO 97/26381

WO 94/06972

WO 96/07004

WO 96/18025

(87)

(87)

(87)

(87)

26.03.1992

16.01.1997

10.08.2000

20.08.1997

25.10.1995

04.09.1993

12.08.1996

28.08.1995

07.12.1995

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

Čermák Karel JUDr. advokát, Národní 32, Praha 1,
11000;

Malůšek Jiří Ing., Mendlovo nám. 1a, Brno, 60300;

Smrčková Marie Ing., Velflíkova 8, Praha 6 - Dejvice,
16000;

Vobořil Bohuslav Ing., Nad Štolou 12, Praha 7, 17000;

Chlustina Jiří Ing., J. Masaryka 43, Praha 2-
Vinohrady, 12000;

Kalenský Petr JUDr. Společná advokátní kancelář,
Hálkova 2, Praha 2, 12000;

Čermák Karel Dr., Národní 32, Praha 1, 11000;

Chlustina Jiří Ing., Jana Masaryka 43-47, Praha 2,
12000;

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

Edlinger Alfred, Baden, CH;
Waschnig Albert, St. Stefan, AT;

Leschinsky Volf Michajlovic, Herzliya, IL;
Boldenkov Viktor Ivanovič, Sverdlovsk, UA;
Stepanenko Aleksandr Nikolajevič, Aleksandrovka,
UA;
Nikitina Ljubov Arsenťevna, Lugansk, UA;
Kňap Karel, Dobříš, CZ;

Fučík Bořivoj, Markvartice, CZ;
Petráněk Milan, Stařeč, CZ;

Arm Wolfgang, Rendsburg, DE;
Gosch Jörg, Hohn, DE;
Rinckens Manfred, Ellerau, DE;
Sauerwein Heinrich Dr., Nübel, DE;
Witt Jan, Eckernförde, DE;

Hess Wilhelm, Köln, DE;

Rose Ariana Ing., Remscheid, DE;
Plasberg Günter, Remscheid, DE;
Lenzke Andreas, Sprockhövel, DE;
Tölle Karl-Heinz, Wuppertal, DE;
Klüting Bernd-Alfred, Radevormwald, DE;
Morawetz Richard, Wuppertal, DE;
Osterkamp Heinrich, Wermelskirchen, DE;

Hörmann Thomas Dipl. Ing., Wendel, DE;

Tibbot Ian, St. Bruno de Montarville, CA;
Gates Roger, Montreal, CA;

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)
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F 01 N 3/02

F 02 M 61/16, F 02 M 55/00

F 02 P 3/06, F 02 P 3/08, F 02 P 9/00, F 02
P 1/08

F 04 C 2/16

F 16 K 17/00, F 16 K 17/04, F 16 J 13/24

F 24 F 13/06

F 24 F 3/147, F 24 F 5/00, F 24 F 12/00

F 28 D 19/04

F 28 G 1/12

289280

289269

289296

289289

289213

289305

289257

289272

289247

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

12.11.1997

16.06.1999

16.03.1994

15.03.2000

13.08.1997

13.03.1996

17.07.1996

16.05.2001

12.02.1997

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

1997-2486

1998-3077

1993-844

1998-1772

1996-693

1995-1799

1996-317

1999-1137

1996-1439

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

KANY SIEGFRIED, Hohentengen, DE;

MOTORENFABRIK HATZ GMBH & CO. KG,
Ruhstorf, DE;

ORBITAL ENGINE COMPANY (AUSTRALIA) PTY
LIMITED, Balcatta, AU;

ATELIERS BUSCH S. A., Chevenez, CH;

MSA, A. S., Dolní Benešov, CZ;

LAPINLEIMU OY, Toijala, FI;

ABB INSTALLAATIOT OY, Helsinky, FI;

ALSTOM POWER INC., Windsor, CT, US;

C. Q. M. LTD., Reshon Lezion, IL;

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Zařízení ke snížení množství emitovaných sazí
u spalovacích motorů, zejména vznětových
spalovacích motorů, a způsob výroby tohoto
zařízení

Vstřikovací zařízení

Způsob generování jiskry v kapacitním
zapalovacím zařízení pro spalovací motory a
kapacitní zapalovací zařízení k provádění
způsobu

Souprava dvou šroubů

Uzavírací obousměrná armatura s
automatickým přepouštěcím zařízením

Montážní objímka

Zařízení pro chlazení vstupního vzduchu v
klimatizačním zařízení

Povrch pro přenos tepla předehřívače vzduchu

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

10.02.1995

16.04.1996

15.11.1990

11.12.1995, 21.12.1995

22.07.1994

10.08.1993

04.10.1996

1995/19504450

1996/19614980

1990/3373

1995/3487, 1995/3627

1994/943486

1993/933534

1996/725964

DE

DE

AU

CH, CH

FI

FI

US

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

PCT/DE96/00218

PCT/EP97/01293

PCT/AU91/00524

PCT/CH96/00250

PCT/FI94/00342

PCT/US97/18123

(86)

(86)

(86)

(86)

(86)

(86)

WO 96/24755

WO 97/39237

WO 92/08891

WO 97/21925

WO 95/04902

WO 98/14742

(87)

(87)

(87)

(87)

(87)

(87)

10.02.1996

14.03.1997

15.11.1991

08.07.1996

12.02.1996

12.07.1995

09.08.1994

30.09.1997

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

Andera Jiří Ing., Nad Štolou 12, Praha 7, 17000;

Chlustina Jiří Ing., Jana Masaryka 43-47, Praha 2,
12000;

Andera Jiří Ing., Nad Štolou 12, Praha 7, 17000;

PATENTSERVIS PRAHA, Jívenská 1/1273, Praha 4,
14021;

Čermák Karel Dr., Národní 32, Praha 1, 11000;

PATENTSERVIS PRAHA, a.s., Jivenská 1/1273,
Praha 4, 14021;

Čermák Karel Dr., Národní 32, Praha 1, 11000;

Hakr Eduard Ing., Přístavní 24, Praha 7, 17000;

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

Gamel Florian, München, DE;
Kany Siegfried, Hohentengen, DE;

Kampichler Günter, Ruhstorf, DE;

Kitson Mark Raymond, Kingsley, AU;
Ayre Peter Joseph, Willeton, AU;

Becher Ulrich, Porrentruy, CH;

Vavroš František Ing., Opava, CZ;
Král Jan Ing., Dolní Benešov, CZ;
Vašíček Vladimír Ing., Dolní Benešov, CZ;

Hänninen Heikki, Viiala, FI;

Kanninen Seppo Kalevi, Espoo, FI;
Rolin Ingmar Erik, Espoo, FI;
Leskinen Seppo Juhani, Västerskog, FI;

Harder William Francis, Wellsville, NY, US;
Rhodes Robin Barry, Wellsville, NY, US;

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)
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G 01 M 17/04

G 01 N 33/53, A 61 K 38/02

G 07 D 7/12, G 07 D 7/02

H 01 B 17/38

H 02 G 15/013, H 02 G 15/117, H 02 G
15/007

H 04 B 7/24, H 04 H 3/00, H 04 L 12/44

H 04 L 29/06, G 06 F 13/00

289276

289223

289274

289279

289286

289207

289259

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

13.06.2001

12.03.1997

14.06.2000

12.11.1997

16.07.1997

15.08.2001

18.03.1998

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

1997-662

1996-2746

2000-395

1997-2420

1997-646

1994-812

1997-3540

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

FRIEDMAN MARK M., Raanana, IL;

MÜLLER ROLAND, Gersheim, DE;

GOLOVISTIKOV IVAN NIKOLAEVICH, Moscow,
RU;
KACHARAVA LEONID YAZONOVICH, Tbilisi, GE;

WHD ELEKTRONISCHE PRÜFTECHNIK GMBH,
Dresden, DE;

CERAMTEC AG INNOVATIVE CERAMIC
ENGINNEERING, Plochingen, DE;

N. V. RAYCHEM S. A., Kessel-Lo, BE;

OLIVETTI FINANZIARIA INDUSTRIALE S. P. A.,
Ivrea, IT;

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
CORPORATION, Armonk, NY, US;

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Oddělovací zařízení pro oddělování souboru
kuliček a čisticí systém

Zařízení pro zkoušení tlumičů nárazů vozidel

Způsob stanovení supresorové složky stavu
lidské imunity

Struktura bezpečnostních prvků na
dokumentech, zařízení pro kontrolu dokumentů
s takovými bezpečnostními prvky a způsob
kontroly dokumentů s takovými bezpečnostními
prvky s použitím tohoto zařízení

Elektrický izolátor a způsob jeho výroby

Těsnicí pásek pro ovinutí okolo kabelu a
kabelová armatura

Bezdrátová lokální počítačová síť a způsob
výměny dat v takové síti

Způsob redukce dat, zařízení a počítačový
programový produkt k jeho provádění

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

18.11.1993, 13.06.1994, 13.06.1994

10.09.1994

18.03.1994

12.08.1997, 16.03.1998

02.02.1995

21.09.1994

07.10.1991

15.02.1996

1993/154062, 1994/258887, 1994/258888

1994/4432286

1994/94008170

1997/19734855, 1998/19812811

1995/19503324

1994/9419033

1991TO/000757

1996/601903

US, US, US

DE

RU

DE, DE

DE

GB

IT

US

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

PCT/US94/13469

PCT/DE95/01234

PCT/RU95/00046

PCT/DE98/01180

PCT/EP96/00226

PCT/GB95/02229

PCT/EP92/02230

PCT/US96/11555

(86)

(86)

(86)

(86)

(86)

(86)

(86)

(86)

WO 95/14205

WO 96/07882

WO 95/25956

WO 99/09528

WO 96/24144

WO 96/09672

WO 93/07684

(87)

(87)

(87)

(87)

(87)

(87)

(87)

18.11.1994

11.09.1995

16.03.1995

24.04.1998

19.01.1996

19.09.1995

28.09.1992

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

Hořejš Milan Dr. Ing., Národní 32, Praha 1, 10100;

Čermák Karel Dr., Národní 32, Praha 1, 11000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1273, Praha
4, 14021;

Chlustina Jiří Ing., Jana Masaryka 43-47, Praha 2,
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B 61 F 5/16, B 61 F 5/02

B 62 D 25/16

11604

11634

11627

11623

11629

11602

11607

11615

11608

11614

11625

11644

11598

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

04.10.2001

17.10.2001

17.10.2001

11.10.2001

17.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

11.10.2001

25.10.2001

04.10.2001

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

2001-12282

2001-12382

2001-12081

2001-12326

2001-12206

2001-12266

2001-12297

2001-12337

2001-12304

2001-12336

2001-12366

2001-12333

2001-12191

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

NOVÁ GRAFIA SPOL. S R.O., Opava, CZ;

RADIČ Fridrich, Praha, CZ;

JEDLIČKA Josef, Praha, CZ;

FÜLLSACK Karel Ing., Praha, CZ;

AUTOPAL, S.R.O., Nový Jičín, CZ;

SPRINT AZ S.R.O., Sokolov, CZ;

1.KASPO-ORCAR A.S., Ostrava, CZ;

PASSAGE 1934, S.R.O., Kolín, CZ;

MÜLLER Mathias, Perkam, DE;

DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, Praha, CZ;

ČKD DOPRAVNÍ SYSTÉMY, A.S., Praha, CZ;

ČKD DOPRAVNÍ SYSTÉMY, A.S., Praha, CZ;

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Zařízení pro kompenzaci deformací obráběcího
stroje

Skládanka s deskami a listem rozložitelným v
rovině

Dárková dopisnice s nápojem

Zařízení k zabránění smyku motorového vozidla

Nerotující kryt disku kola automobilu

Třetí brzdová svítilna spojená s logem

Vnější zpětné zrcátko pro vozidlo

Zámkové blokování řadicí páky automobilu

Univerzální držák, zejména držák občerstvení

Zařízení k čištění povrchu automobilů

Mazací systém kuželíkových ložisek pastorku
hypoidní tramvajové převodovky

Tříčlánkové tramvajové vozidlo s proměnnou
výškou podlahy

Podélné vedení kolébky dvouosého podvozku
kolejových vozidel, zejména vozidel městské
dopravy

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

17.10.2000

01.08.2000

2000/20017741.9

2000/20001730

DE

(32)

(32)

(31)

(31)

(33)

20.08.2001

21.09.2001

13.06.2001

04.09.2001

23.07.2001

10.08.2001

27.08.2001

07.09.2001

29.08.2001

06.09.2001

18.09.2001

06.09.2001

19.07.2001

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

Vandělíková Jana Ing., Petrská 12, Praha 1, 11000;

Rylková Iva Ing., Polská 1525, Ostrava - Poruba,
70800;

Jíra Vladimír, Kovanecká 2112/18, Praha 9, 19000;

Dušek Stanislav Ing., Medinská 530, Praha 9 -
Klánovice, 19014;

Novotný Karel Ing., Terronská 21, Praha 6, 16000;

Kouřil Jiří Ing., Kořenského 31, Ostrava 3, 70300;

Čálek Karel, Nad Palatou 12, Praha 5, 15000;

Sedlák Jiří Ing., Husova 16, České Budějovice, 37001;

Jíra Vladimír, Kovanecká 2112/18, Praha 9, 19000;

Jíra Vladimír, Kovanecká 2112/18, Praha 9, 19000;

Jíra Vladimír, Kovanecká 2112/18, Praha 9, 19000;

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

Kaluža Jaroslav, Velké Hoštice, CZ;

Radič Fridrich, Praha, CZ;

Jedlička Josef, Praha, CZ;

Füllsack Karel Ing., Praha, CZ;

Kuběna Vladimír Mgr., Nový Jičín, CZ;
Mikuš Dalibor, Nový Jičín, CZ;

Choe Byung-Ju, Ober-Ramstadt, DE;

Lalík Radomír, Ostrava, CZ;

Živný Petr Ing., Praha, CZ;

Müller Mathias, Perkam, DE;

Kadlec Jan ing., Šestajovice, CZ;

Pohl Jiří ing., Praha, CZ;

Hofmann František ing., Praha, CZ;
Nohava Jan ing., Praha, CZ;

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)
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B 65 B 1/46, G 01 G 3/12

B 65 D 5/16

B 65 D 85/72

C 02 F 1/40

C 08 L 67/02, C 08 J 11/06

C 21 B 3/08, C 21 B 3/06

E 01 B 27/06

E 01 H 1/04, E 01 H 1/08, E 01 H 3/02

E 02 B 15/00, E 02 B 15/04

E 02 B 3/10, E 02 B 3/12, E 02 B 3/14

E 03 C 1/22, E 03 C 1/28, E 03 C 1/282, E 03 C
1/264

E 03 D 11/14, E 03 D 11/13

11638

11601

11590

11637

11622

11616

11641

11628

11600

11612

11609

11610

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

25.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

25.10.2001

11.10.2001

04.10.2001

25.10.2001

17.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

2001-11983

2001-12241

2001-11919

2001-11935

2001-12302

2001-12356

2001-12219

2001-12156

2001-12228

2001-12330

2001-12320

2001-12321

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

OY PARLOK AB, Parainen, FI;

DAMBORSKÝ Václav Ing., Vlašim, CZ;

INVAR S.R.O., Lanškroun, CZ;

LOJKÁSEK Jaromír Ing., Ostrava, CZ;
ŠLAUER Jaroslav, Havířov, CZ;

PIJAK Pavol ing., Praha, CZ;
PIJAK Michal ing., Trenčín, SK;

POLYMER INSTITUTE BRNO, SPOL. S R.O., Brno,
CZ;

HECKETT MULTISERV CZ, S.R.O., Ostrava-
Kunčice, CZ;

MTH PRAHA A. S., MECHANIZACE TRAŤOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ, Praha, CZ;

KOBIT, SPOL. S R.O., PRAHA, Praha, CZ;

KOVÁŘ Josef, Praha, CZ;

KRPÁLEK Miloslav, Rybitví, CZ;

ALCA PLAST, S.R.O., Praha, CZ;

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Zařízení pro upevnění blatníku

Zařízení na měření hmotnosti baleného
produktu

Lepenkový kontejner pro balení nových a sběr
použitých injekčních stříkaček a jiného
zdravotnického materiálu

Obal pro porcované balení alkoholických nápojů

Odlučovač ropných látek

Kompozit na bázi polyetyléntereftalátu

Keson pro zpracování pánvové strusky

Zařízení na úpravu lože železniční koleje

Zametač chodníků

Zařízení k aplikaci korekčních přípravků,
zvláště přípravků do vody ve vodních nádržích

Protipovodňová zábrana

Odtoková armatura pro sprchovou vanu

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

08.02.2001

FI

(32)

(33)

11.05.2001

01.08.2001

19.04.2001

23.04.2001

29.08.2001

14.09.2001

01.07.1998

03.07.2001

27.07.2001

05.09.2001

31.08.2001

08.03.2001

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

Malůšek Jiří Ing., Mendlovo nám. 1a, Brno, 60300;

Kratochvíl Václav Ing., Radlická 28/663, Praha 6,
15000;

Majetič Josef, Na výsluní 845, Lanškroun, 56301;

Bocek Josef Ing., Buriana 4a, Havířov, 73601;

Loskotová Jarmila Ing., Kartouzská 4, Praha 5, 15021;

Rylková Iva Ing., Polská 1525, Ostrava - Poruba,
70800;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;

Svobodová Ludmila Mgr., Bělohorská 110, Praha 6,
16000;

Novotný Karel Ing., Terronská 21, Praha 6, 16000;

Müller Václav, Filipova 2016, Praha 4, 14800;

Dadej Leopold Ing., Na Valtické 6, Břeclav 4, 69141;

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

Jukakoski Roni, Turku, FI;
Sillantaka Kari, Laitila, FI;

Damborský Václav Ing., Vlašim, CZ;

Krňávek Vojtěch Ing., Lanškroun, CZ;

Lojkásek Jaromír Ing., Ostrava, CZ;
Šlauer Jaroslav, Havířov, CZ;

Pijak Pavol ing., Praha, CZ;
Pijak Michal ing., Trenčín, SK;

Pospíšil Ladislav RNDr. CSc., Brno, CZ;

Záviský Jaromír Ing., Ostrava, CZ;
Blahut Ladislav, Pazderná, CZ;

Němec Josef Ing., Praha, CZ;
Jirák Jaroslav Ing., Praha, CZ;
Wagner Roman Ing., Zeleneč, CZ;

Sytný Pavel Ing., Jičín, CZ;

Kovář Josef, Praha, CZ;

Krpálek Miloslav, Rybitví, CZ;

Fabičovic František Ing., Břeclav, CZ;

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)
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E 03 D 13/00

E 04 B 1/41, E 04 B 1/48

E 04 B 2/74

E 04 B 2/86

E 04 C 5/06, E 04 C 5/065, E 04 B 5/19

E 04 H 4/00, E 04 H 4/04

E 04 H 6/12, E 04 H 6/14, E 04 H 6/18, B 65 G 1/12,
B 65 G 1/02

E 05 B 17/00, E 05 B 15/00, E 05 B 17/20

E 05 C 9/00, E 05 C 9/04

E 06 B 3/10, E 06 B 3/54, E 06 B 3/64, E 06 B 3/70, E
06 B 1/04

E 06 B 3/50, E 05 D 15/10

E 06 B 5/16, E 06 B 5/00, E 06 B 1/12, E 06 B 3/76

11596

11593

11626

11639

11640

11595

11617

11597

11605

11591

11647

11599

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

04.10.2001

04.10.2001

17.10.2001

25.10.2001

25.10.2001

04.10.2001

11.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

25.10.2001

04.10.2001

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

2001-12177

2001-12069

2001-11700

2001-12157

2001-12158

2001-12167

2001-12136

2001-12186

2001-12283

2001-12050

2001-12360

2001-12222

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

GEBERIT TECHNIK AG, Jona, CH;

STANECKA Jan, Lohmar, DE;

HELIFIX CZ S.R.O., Ústí nad Labem, CZ;

GEBR. KNAUF WESTDEUTSCHE GIPSWERKE,
Iphofen, DE;

DWEN CONSULTING LIMITED, London, GB;

DWEN CONSULTING LIMITED, London, GB;

VOKŘÍNEK Pavel, Jinačovice, CZ;

KOMA - LOŽISKA S.R.O., Ostrava-Vítkovice, CZ;

KUBÍK Vladimír, Přerov, CZ;

MEZULANÍK Vojtěch, Brno, CZ;

ČESKÉ DŘEVAŘSKÉ ZÁVODY PRAHA, A.S., Praha,
CZ;

LOTECH DESIGN SPOL. S R.O., Praha, CZ;

HASIL A.S., Ostrava, CZ;

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Přídržný prvek

Sanitární zařízení pro muže

Stavební kotva

Profilová stojka pro montážní stěnu tlumící
zvuk

Prvek ztraceného bednění pro stěny

Prvek ztraceného bednění pro strop

Nádrž na kapaliny

Skladovací zařízení

Bezpečnostní štítové kování

Zařízení k uzamčení tenkostěnných
hydrantových skříní

Dřevěné jednoduché okno a/nebo balkonové
dveře

Úprava zavěšení křídla, její použití a zařízení s
alespoň jedním vodorovně posuvným křídlem

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

26.02.2000

2001/0220

2000/20003618

CH

DE

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)

13.07.2001

08.06.2001

21.02.2001

03.07.2001

03.07.2001

09.07.2001

27.06.2001

17.07.2001

20.08.2001

04.06.2001

11.06.2001

26.07.2001

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

Dušková Hana Ing., Konviktská 5, Praha 1, 11000;

Loskotová Jarmila Ing., Kartouzská 4, Praha 5, 15021;

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha, 11000;

Čálek Karel, Nad Palatou 12, Praha 5, 15000;

Čálek Karel, Nad Palatou 12, Praha 5, 15000;

Vítek Miroslav JUDr., Neumannova 54, Brno, 60200;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1273, Praha
4, 14021;

Voda Karel, Bolzanova 13, Brno, 61800;

Chlustina Jiří Ing., Jana Masaryka 43-47, Praha 2,
12000;

Reichel Pavel Ing., P.O.Box 52, Praha 1, 11121;

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

Grunt Stanislav, Ostrava, CZ;
Strasak Jaromir, Zbraslav, CZ;
Hartl Miroslav, Praha, CZ;

Stanecka Jan, Lohmar, DE;

Růžička René, Ústí nad Labem, CZ;

Krämer Georg Dr., Nordhausen, DE;
Krüger Gundolf, Obernbreit, DE;

Sklenář Jan, Králův Dvůr, CZ;

Sklenář Jan, Králův Dvůr, CZ;

Vokřínek Pavel, Jinačovice, CZ;

Kotajný Gustav, Český Těšín, CZ;
Adámek Adolf, Těrlicko-Hradiště, CZ;

Kubík Vladimír, Přerov, CZ;

Mezulaník Vojtěch, Brno, CZ;

Vencovský Vladimír, Doksy-Staré Splavy, CZ;

Kulík Tomáš Ing. arch., Praha, CZ;
Novák Maxmilián Ing., Praha, CZ;

Gajdušek Petr Ing., Ostrava, CZ;
Zítko Janusz Ing., Ostrava, CZ;

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)
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F 01 B 11/00, F 02 C 3/00, F 02 C 7/00

F 01 B 11/00, F 02 C 3/00, F 02 C 7/00

F 02 C 5/06

F 03 B 5/00, F 03 B 11/00

F 21 V 14/08

F 24 F 11/02

F 24 F 13/08, F 24 F 13/24

F 24 H 7/02

F 41 H 7/10

G 09 B 9/08

G 09 F 13/00, G 09 F 13/04

H 02 P 1/02, H 02 P 3/02, H 02 P 5/40

H 03 H 11/12

11645

11651

11613

11633

11636

11646

11632

11611

11648

11589

11620

11635

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

25.10.2001

25.10.2001

04.10.2001

17.10.2001

25.10.2001

25.10.2001

17.10.2001

04.10.2001

25.10.2001

04.10.2001

11.10.2001

17.10.2001

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

2001-12341

2001-12398

2001-12332

2001-12352

2001-11709

2001-12344

2001-12343

2001-12324

2001-12369

2000-11208

2001-12226

2001-12383

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

PADALÍK Vladislav, Praha, CZ;

PADALÍK Vladislav, Praha, CZ;

KOPAL Jiří, Praha, CZ;

SEDLÁČEK Miroslav Ing. CSc., Praha, CZ;
HOSTIN Stanislav Ing., Bratislava, SK;
KALINA František Ing., Beroun, CZ;
SPOUSTA Jiří, Broumy, CZ;

HELLA KG HUECK CO., Lippstadt, DE;

IMOS-ASEK, S.R.O., Hamuliakovo, SK;

IMOS-ASEK, S.R.O., Hamuliakovo, SK;

HOLUB Pavel Ing., Sušice, CZ;

MINISTERSTVO OBRANY ČR, Praha, CZ;

ZÁBRANSKÝ Peter, Poprad, SK;

BIGBOARD PRAHA, SPOL. S R.O., Praha, CZ;

POLOVODIČE A.S., Praha, CZ;

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Kovové jednokřídlové požární dveře

Turbinový agregát se zvýšenou účinností

Turbinový agregát se zvýšenou účinností

Pohonná jednotka

Odvalovací kapalinová turbína

Světlomet pro vozidla

Regulátor průtoku vzduchu

Systém upínání rámových konstrukcí

Akumulátor tepla

Minový ukladač

Pozemní letecké simulační zařízení

Reklamní panel s prosvětlenou plochou desek

Výkonový blok s IGCT tyristorem

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

28.02.1997

13.07.2001

1997/19708109

2001/0231

DE

SK

(32)

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)

10.09.2001

01.10.2001

05.09.2001

13.09.2001

23.02.1998

11.09.2001

11.09.2001

03.09.2001

18.09.2001

26.09.2000

27.07.2001

24.09.2001

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

Nádvorník Pavel Ing., Sokola Tůmy č. 1, Ostrava-
Hulváky, 70900;

Andera Jiří Ing., Nad Štolou 12, Praha 7, 17000;

Andera Jiří Ing., Nad Štolou 12, Praha 7, 17000;

Novotný Karel Ing., Terronská 21, Praha 6, 16000;

Zábrš Aleš JUDr., Na Beránce 2, Praha 6, 16000;

Zábrš Aleš JUDr., Na Beránce 2, Praha 6, 16000;

Čmejla Vladimír Ing., Rašínovo nábř. 54, Praha 2,
12800;

Míšek Václav Ing., Hřebečská 382, Buštěhrad, 27343;

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

Konečný Vladimír Ing., Ostrava, CZ;
Mynarčík Jiří Ing., Ostrava, CZ;
Pelc Petr Ing., Němetice, CZ;
Zapalač Zdeněk, Bělotín, CZ;

Padalík Vladislav, Praha, CZ;

Padalík Vladislav, Praha, CZ;

Kopal Jiří, Praha, CZ;

Sedláček Miroslav Ing. CSc., Praha, CZ;
Hostin Stanislav Ing., Bratislava, SK;
Kalina František Ing., Beroun, CZ;
Spousta Jiří, Broumy, CZ;

Lachmayer Roland, Bad Sassendorf, DE;
Topp Ewald, Anröchte, DE;

Mocný Ernest Ing. CSc., Bratislava, SK;

Mocný Ernest Ing. CSc., Bratislava, SK;
Kuráň Jozef Ing. CSc., Hamuliakovo, SK;

Holub Pavel Ing., Sušice, CZ;

Duda Ivan Ing., Vyškov, CZ;

Zábranský Peter, Poprad, SK;

Kisugite George, Praha, CZ;

Bureš Josef Ing., Praha, CZ;
Laňka Jiří, Praha, CZ;
Lesák Petr Ing., Kutná Hora, CZ;
Venhoda Emil Ing., Praha, CZ;

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)
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H 04 M 3/42

11619

11592

(11)

(11)

11.10.2001

04.10.2001

(47)

(47)

2001-12154

2001-12067

(21)

(21)

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ, Praha, CZ;

KVAŠŇÁK Eugen, Praha, CZ;
KVAŠŇÁK František, Prievidza, SK;

(73)

(73)

Rezonátor s kompenzací ztrát

Hlasovací mobilní telefon

(54)

(54)

02.07.2001

07.06.2001

(22)

(22)

Dušková Hana Ing., Konviktská 5, Praha 1, 11000;(74)

Hoffmann Karel Doc. Ing. CSc., Praha, CZ;
Škvor Zbyněk Doc. Ing. CSc., Praha, CZ;

Kvašňák Eugen, Praha, CZ;
Kvašňák František, Prievidza, SK;

(72)

(72)

7 (51)
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Seznam majitelů zapsaných užitných vzorů

ALCA PLAST, S.R.O., Praha,
CZ;

AUTOPAL, S.R.O., Nový Jičín,
CZ;

BIGBOARD PRAHA, SPOL. S
R.O., Praha, CZ;

CANADIEN S.R.O., Praha, CZ;

ČESKÉ DŘEVAŘSKÉ ZÁVODY
PRAHA, A.S., Praha, CZ;

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA
ELEKTROTECHNICKÁ,
Praha, CZ;

ČKD DOPRAVNÍ SYSTÉMY,
A.S., Praha, CZ;

ČKD DOPRAVNÍ SYSTÉMY,
A.S., Praha, CZ;

DAMBORSKÝ Václav Ing.,
Vlašim, CZ;

DOPRAVNÍ PODNIK HL. M.
PRAHY, AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, Praha, CZ;

DWEN CONSULTING
LIMITED, London, GB;

DWEN CONSULTING
LIMITED, London, GB;

FAVEA SPOL. S R.O.,
Kopřivnice, CZ;

FÜLLSACK Karel Ing., Praha,
CZ;

FURCH František, Vojkovice,
CZ;

FURCHOVÁ Jitka, Vojkovice,
CZ;

GALA A.S., Prostějov, CZ;

GEBERIT TECHNIK AG, Jona,
CH;

GEBR. KNAUF
WESTDEUTSCHE
GIPSWERKE, Iphofen, DE;

HASIL A.S., Ostrava, CZ;

HECKETT MULTISERV CZ,
S.R.O., Ostrava-Kunčice, CZ;

HELIFIX CZ S.R.O., Ústí nad
Labem, CZ;

HELLA KG HUECK CO.,
Lippstadt, DE;

HOLUB Pavel Ing., Sušice, CZ;

HOSTIN Stanislav Ing.,
Bratislava, SK;

IMOS-ASEK, S.R.O.,
Hamuliakovo, SK;

IMOS-ASEK, S.R.O.,
Hamuliakovo, SK;

INVAR S.R.O., Lanškroun, CZ;

JEDLIČKA Josef, Praha, CZ;

KALINA František Ing., Beroun,
CZ;

KOBIT, SPOL. S R.O., PRAHA,
Praha, CZ;

KOMA - LOŽISKA S.R.O.,
Ostrava-Vítkovice, CZ;

KOPAL Jiří, Praha, CZ;

KOVÁŘ Josef, Praha, CZ;

KRPÁLEK Miloslav, Rybitví,
CZ;

KUBÍK Vladimír, Přerov, CZ;

KVAŠŇÁK Eugen, Praha, CZ;

KVAŠŇÁK František, Prievidza,
SK;

LANDA Tomáš, Praha, CZ;

LOJKÁSEK Jaromír Ing.,
Ostrava, CZ;

LOTECH DESIGN SPOL. S
R.O., Praha, CZ;

MEZULANÍK Vojtěch, Brno,
CZ;

MINISTERSTVO OBRANY ČR,
Praha, CZ;

MLÉKÁRNA OLEŠNICE,
ROLNICKÉ MLÉKAŘSKÉ
DRUŽSTVO, Olešnice na
Moravě, CZ;

11609

11629

11620

11603

11591

11619

11644

11625

11638

11614

11639

11640

11642

11623

11618

11618

11649

11610

11626

11599

11616

11593

11636

11611

11633

11632

11646

11601

11627

11633

11628

11617

11613

11600

11612

11597

11592

11592

11603

11590

11647

11605

11648

11650

E 03 C 1/22

B 60 Q 1/44

G 09 F 13/00

A 63 B 71/08

E 06 B 3/10

H 03 H 11/12

B 61 F 5/16

B 61 D 13/02

B 65 B 1/46

B 61 D 13/00

E 04 B 2/86

E 04 C 5/06

A 23 L 1/29

B 60 B 7/00

A 47 K 11/06

A 47 K 11/06

A 45 F 3/14

E 03 D 11/14

E 04 B 2/74

E 06 B 5/16

C 21 B 3/08

E 04 B 1/41

F 21 V 14/08

F 24 H 7/02

F 03 B 5/00

F 24 F 13/08

F 24 F 11/02

B 65 D 5/16

B 60 B 39/02

F 03 B 5/00

E 01 H 1/04

E 04 H 6/12

F 02 C 5/06

E 02 B 15/00

E 02 B 3/10

E 05 B 17/00

H 04 M 3/42

H 04 M 3/42

A 63 B 71/08

B 65 D 85/72

E 06 B 3/50

E 05 C 9/00

F 41 H 7/10

A 23 C 19/068

(73) (11) (51) (73) (11) (51)
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MTH PRAHA A. S.,
MECHANIZACE
TRAŤOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ, Praha, CZ;

MÜLLER Mathias, Perkam, DE;

NÁŘAĎOVNA TATRA, SPOL.
S R.O., Kopřivnice, CZ;

NOVÁ GRAFIA SPOL. S R.O.,
Opava, CZ;

OY PARLOK AB, Parainen, FI;

PADALÍK Vladislav, Praha, CZ;

PADALÍK Vladislav, Praha, CZ;

PASSAGE 1934, S.R.O., Kolín,
CZ;

PIJAK Michal ing., Trenčín, SK;

PIJAK Pavol ing., Praha, CZ;

POLOVODIČE A.S., Praha, CZ;

POLYMER INSTITUTE
BRNO, SPOL. S R.O., Brno, CZ;

RADIČ Fridrich, Praha, CZ;

RAKO A.S., Rakovník, CZ;

SEDLÁČEK Miroslav Ing. CSc.,
Praha, CZ;

SPOUSTA Jiří, Broumy, CZ;

SPRINT AZ S.R.O., Sokolov,
CZ;

STANECKA Jan, Lohmar, DE;

ŠLAUER Jaroslav, Havířov, CZ;

TOS VARNSDORF A.S.,
Varnsdorf, CZ;

UM ZLÍN, S.R.O., Zlín, CZ;

VÍTKOVICE, A.S., Ostrava, CZ;

VOKŘÍNEK Pavel, Jinačovice,
CZ;

WAGNEROVÁ Lenka Ing.,
Staré Město pod Sněžníkem, CZ;

ZÁBRANSKÝ Peter, Poprad,
SK;

ZELINA Břetislav, Havířov-
Podlesí, CZ;

ŽĎAS, A.S., Žďár nad Sázavou,
CZ;

1.KASPO-ORCAR A.S.,
Ostrava, CZ;

11641

11608

11631

11604

11598

11645

11651

11615

11637

11637

11635

11622

11634

11643

11633

11633

11602

11596

11590

11621

11652

11630

11595

11624

11589

11606

11594

11607

E 01 B 27/06

B 60 S 1/66

B 23 B 47/28

B 42 D 15/00

B 62 D 25/16

F 01 B 11/00

F 01 B 11/00

B 60 R 7/04

C 02 F 1/40

C 02 F 1/40

H 02 P 1/02

C 08 L 67/02

B 42 D 15/02

A 61 N 1/16

F 03 B 5/00

F 03 B 5/00

B 60 R 1/08

E 03 D 13/00

B 65 D 85/72

B 23 Q 23/00

A 61 K 7/40

B 23 B 41/02

E 04 H 4/00

A 47 G 23/00

G 09 B 9/08

A 43 B 3/00

B 21 C 47/28

B 60 R 25/06
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30561
30562
30563
30564
30565
30566
30567
30568
30569
30570
30571
30572
30573
30574
30575
30576
30577
30578
30579
30580
30581
30582
30583
30584
30585
30586
30587
30588
30589
30590
30591
30592
30593
30594
30595
30596
30597
30598
30599
30600
30601
30602
30603
30604
30605
30606
30607
30608
30609
30610
30611
30612

15-05
21-01
20-03
20-03
23-01
06-04
09-01
07-05
15-06
09-05
09-01
07-08
19-02
10-04
25-01
25-04
06-06
02-03
15-05
11-99
04-02
08-07
08-07
09-01
09-01
11-02
11-02
11-02
11-02
07-04
07-01
06-01
06-10
15-06
19-08
09-02
14-03
23-01
26-05
25-03
09-01
04-02
04-02
04-02
11-01
24-99
25-02
21-03
13-03
07-02
09-01
25-02

FG4Q Z a p s a n é   p r ů m y s l o v é   v z o r y
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02-03(51)
30578(11)

16.10.2001
20.06.2001(22)
2001-33307(21)

HOTA OSTRAVA, S.R.O., Ostrava, CZ;(73)

Cyklistická přilba(54)
16.10.2001(45)

Hota Petr Ing., Ostrava, CZ;(72)

(28) 2

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

(55)

(15)
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04-02(51)
30581(11)

18.10.2001
15.11.2000(22)
2000-32889(21)

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, New York,
NY, US;

(73)

Hlava zubního kartáčku(54)

18.05.2000(32)
29/123,437(31)
US(33)

18.10.2001(45)

Moskovich Robert, East Brunswick, NJ, US;
Chan Eric, New York, NY, US;
Eliav Eyal, New York, NY, US;
Ahn Kyoungeun, New York, NY, US;

(72)

(28) 1

2.4

2.5

2.6

2.7

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

(55)

(15)
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04-02

04-02

(51)

(51)

30602

30603

(11)

(11)

24.10.2001

24.10.2001

27.04.2001

27.04.2001

(22)

(22)

2001-33224

2001-33225

(21)

(21)

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, New York,
NY, US;

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, New York,
NY, US;

(73)

(73)

Rukojeť zubního kartáčku

Rukojeť zubního kartáčku

(54)

(54)

08.11.2000

08.11.2000

(32)

(32)

00 3 43411.7

00 3 43412.5

(31)

(31)

CN

CN

(33)

(33)

24.10.2001

24.10.2001

(45)

(45)

Ping Han Guo, Hangji Town, CN;

Ping Han Guo, Hangji Town, CN;

(72)

(72)

(28)

(28)

1

11.1

1.2

1.3

1.4

1.1

1.2

(55)

(55)

(15)

(15)
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04-02

06-01

(51)

(51)

30604

30592

(11)

(11)

24.10.2001

18.10.2001

04.05.2001

26.04.2001

(22)

(22)

2001-33234

2001-33218

(21)

(21)

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, New York,
NY, US;

RAČÁK Pavel, Hrabenov, CZ;

(73)

(73)

Zubní kartáček

Zahradní houpačka

(54)

(54)

08.11.2000(32)
00 3 43410.9(31)
CN(33)

24.10.2001

18.10.2001

(45)

(45)

Ping Han Guo, Hangji Town, CN;

Račák Pavel, Hrabenov, CZ;

(72)

(72)

(28)

(28)

1

1

1.3

1.4

1.1

1.2

1.3

1.4

(55)

(15)

(15)
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06-04

06-06

06-10

(51)

(51)

(51)

30566

30577

30593

(11)

(11)

(11)

16.10.2001

16.10.2001

18.10.2001

23.10.2000

25.04.2001

18.04.2001

(22)

(22)

(22)

2000-32840

2001-33216

2001-33192

(21)

(21)

(21)

TELČ NÁBYTEK, A.S., Telč, CZ;

LE FER FORGE D´ALSACE, Natzwiller, CZ;

PRISTAŠOVÁ Jarmila Ing., Kraslice, CZ;

(73)

(73)

(73)

Zasklená skříňka

Univerzální podstavec nebo stojan

Záclona

(54)

(54)

(54)

16.10.2001

16.10.2001

18.10.2001

(45)

(45)

(45)

Švejcar Petr Ing., Praha, CZ;

Dengremont Michel, Strasbourg, FR;

Všetečková Jana, Kraslice, CZ;

(72)

(72)

(72)

(28)

(28)

(28)

1

1

5

1.1

1.1

1.1

1.1

2.1

3.1

(55)

(55)

(55)

(55)

(15)

(15)

(15)
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07-01

07-02

(51)

(51)

30591

30610

(11)

(11)

18.10.2001

24.10.2001

13.04.2001

22.06.2001

(22)

(22)

2001-33188

2001-33314

(21)

(21)

HANDL Milan akad. sochař, Zlín, CZ;

SOUKUP Jiří, Hrádek u Rokycan, CZ;

(73)

(73)

Skleničky na tvrdý alkohol

Držák na pánev

(54)

(54)

18.10.2001

24.10.2001

(45)

(45)

Handl Milan akad. sochař, Zlín, CZ;

Soukup Jiří, Hrádek u Rokycan, CZ;

(72)

(72)

(28)

(28)

4

1

4.1

5.1

1.1

2.1

3.1

4.1

1.2

(55)

(55)

(15)

(15)
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07-04

07-05

(51)

(51)

30590

30568

(11)

(11)

18.10.2001

16.10.2001

11.04.2001

10.04.2001

(22)

(22)

2001-33180

2001-33176

(21)

(21)

DVOŘÁK Zdeněk, Praha, CZ;
DVOŘÁKOVÁ Olga, Praha, CZ;
KVIETKOVÁ Lucie, Praha, CZ;

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
Eindhoven, NL;

(73)

(73)

Louskáček na ořechy s miskou

Elektrická žehlička

(54)

(54)

12.10.2000(32)
DMA/005063(31)
WO(33)

18.10.2001

16.10.2001

(45)

(45)

Dvořák Zdeněk, Praha, CZ;
Dvořáková Olga, Praha, CZ;
Kvietková Lucie, Praha, CZ;

Bassam Jabry, Singapore, SG;

(72)

(72)

(28)

(28)

1

1

1.4

1.5

1.1

1.2

1.3

1.1

1.3

1.4

(55)

(55)

(15)

(15)
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07-08(51)
30572(11)

16.10.2001
09.04.2001(22)
2001-33174(21)

KIELAR Aleš, Havířov, CZ;(73)

Krbový měch(54)
16.10.2001(45)

Kielar Aleš, Havířov, CZ;(72)

(28) 4

1.6

1.7

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

(55)

(15)
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08-07

08-07

09-01

09-01

(51)

(51)

(51)

(51)

30582

30583

30567

30571

(11)

(11)

(11)

(11)

18.10.2001

18.10.2001

16.10.2001

16.10.2001

19.12.2000

19.12.2000

03.01.2001

03.04.2001

(22)

(22)

(22)

(22)

2000-32961

2000-32962

2001-32979

2001-33163

(21)

(21)

(21)

(21)

FAB, A.S., Rychnov nad Kněžnou, CZ;

FAB, A.S., Rychnov nad Kněžnou, CZ;

JESENICKÉ PRAMENY, S.R.O., Nová Pláň, CZ;

BENEŠ Tomáš ing., Benešov, CZ;

(73)

(73)

(73)

(73)

Hlava klíče

Hlava klíče

Láhev

Lahev

(54)

(54)

(54)

(54)

18.10.2001

18.10.2001

16.10.2001

16.10.2001

(45)

(45)

(45)

(45)

Balcar Vladimír, Náchod, CZ;
Brandejs Josef, Rychnov nad Kněžnou, CZ;
Štencl Jiří, Vamberk, CZ;

Vladík Miroslav ing., Rychnov nad Kněžnou, CZ;
Brandejs Josef, Rychnov nad Kněžnou, CZ;
Hostinský Ladislav, Častolovice, CZ;

Machovský Jan, Stěbořice, CZ;

Beneš Tomáš ing., Benešov, CZ;

(72)

(72)

(72)

(72)

(28)

(28)

(28)

(28)

1

1

1

11.1

1.1

1.1

1.1

1.2

(55)

(55)

(55)

(55)

(15)

(15)

(15)

(15)
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09-01

09-01

09-01

09-01

(51)

(51)

(51)

(51)

30584

30585

30601

30611

(11)

(11)

(11)

(11)

18.10.2001

18.10.2001

24.10.2001

24.10.2001

15.01.2001

22.02.2001

26.04.2001

29.06.2001

(22)

(22)

(22)

(22)

2001-32999

2001-33086

2001-33217

2001-33323

(21)

(21)

(21)

(21)

EVA FILSÁKOVÁ - VINAMET, Havířov, CZ;

NĚMEC Ivan Ing., Ostrava, CZ;

PLZEŇSKÝ PRAZDROJ, A.S., Plzeň, CZ;

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, OH, US;

(73)

(73)

(73)

(73)

Plastová lahvička-dávkovač

Láhev

Pivní lahev

Zasobník rozprašovače

(54)

(54)

(54)

(54)

12.01.2001(32)
29/135,561(31)
US(33)

18.10.2001

18.10.2001

24.10.2001

24.10.2001

(45)

(45)

(45)

(45)

Filsák Vojtěch, Havířov, CZ;

Němec Ivan Ing., Ostrava, CZ;

Rous Jaroslav Ing., Plzeň, CZ;
Kuranda Petr Ing., Holýšov, CZ;
Horník Radek Ing., Blovice, CZ;
Hejduk Vojtěch RNDr., Plzeň, CZ;

Wilson David Edward, Reisterstown, MD, US;
Kadlubovski Bryan Michael, Manchester, MD, US;
Leppla Jeffrey Keith, Baltimore, MD, US;
Komada Yoshito, Nara, JP;
Hirose Wataru, Kyoto, JP;
Wakiyama Yoshihiro, Kyoto, JP;
Aoyama Takeshi, Kyoto, JP;
Mori Takeshi, Kyoto, JP;
Sumiyoshi Toru, Hyogo, JP;
Gaw Chinto, Cincinnati, OH, US;

(72)

(72)

(72)

(72)

(28)

(28)

(28)

(28)

1

1

1

1

1.3

1.1

1.1

1.1

1.1

(55)

(55)

(55)

(55)

(15)

(15)

(15)

(15)
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09-02(51)
30596(11)

18.10.2001
06.06.2001(22)
2001-33280(21)

LIPTOVSKÁ MLIEKAREŇ, A.S., Liptovský
Mikuláš, SK;

(73)

Dřevěná nádobka(54)

10.05.2001(32)
103-2001(31)
SK(33)

18.10.2001(45)

Blcháč Ján Ing. PhDr., Liptovský Mikuláš, SK;(72)

(28) 1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.1

1.2

1.3

(55)

(15)
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09-05

10-04

11-01

(51)

(51)

(51)

30570

30574

30605

(11)

(11)

(11)

16.10.2001

16.10.2001

24.10.2001

30.05.2001

23.04.2001

16.05.2001

(22)

(22)

(22)

2001-33270

2001-33203

2001-33248

(21)

(21)

(21)

SCHÖLLER LEBENSMITTEL GMBH & CO.KG,
Nürnberg, DE;

GEOMETRA OPAVA, SPOL. S R.O., Opava, CZ;

HANZALOVÁ Daniela, Jílovice, CZ;

(73)

(73)

(73)

Tuba na zmrzlinu

Geodetický mezník

Dvojprsten

(54)

(54)

(54)

01.12.2000(32)
4 00 11 479,8(31)
DE(33)

16.10.2001

16.10.2001

24.10.2001

(45)

(45)

(45)

Beer Richard, Nürnberg, DE;

Ťapťuch Rudolf, Opava, CZ;

Hanzalová Daniela, Jílovice, CZ;

(72)

(72)

(72)

(28)

(28)

(28)

1

1

5

1.4

1.5

1.1

1.1

1.1

2.1

3.1

(55)

(55)

(55)

(15)

(15)

(15)
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11-02

11-02

11-02

(51)

(51)

(51)

30586

30587

30588

(11)

(11)

(11)

18.10.2001

18.10.2001

18.10.2001

29.03.2001

29.03.2001

29.03.2001

(22)

(22)

(22)

2001-33144

2001-33145

2001-33146

(21)

(21)

(21)

PRECIOSA FIGURKY, S.R.O., Jablonec nad Nisou,
CZ;

PRECIOSA FIGURKY, S.R.O., Jablonec nad Nisou,
CZ;

PRECIOSA FIGURKY, S.R.O., Jablonec nad Nisou,
CZ;

(73)

(73)

(73)

Figurka

Figurka

Figurka - květina

(54)

(54)

(54)

18.10.2001

18.10.2001

18.10.2001

(45)

(45)

(45)

Podlipný Antonín, Jablonec nad Nisou, CZ;

Bayerová Marta, Jablonec n.N., CZ;

Ryšaná Jitka, Hodkovice n.M., CZ;

(72)

(72)

(72)

(28)

(28)

(28)

2

2

3

4.1

5.1

1.1

2.1

1.1

2.1

(55)

(55)

(15)

(15)

(15)
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11-02(51)
30589(11)

18.10.2001
29.03.2001(22)
2001-33147(21)

PRECIOSA FIGURKY, S.R.O., Jablonec nad Nisou,
CZ;

(73)

Figurka(54)
18.10.2001(45)

Pasecká Iva, Jablonec n.N., CZ;(72)

(28) 5

1.1

2.1

3.1

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

(55) (55)

(15)
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11-99

13-03

(51)

(51)

30580

30609

(11)

(11)

18.10.2001

24.10.2001

04.10.2000

22.06.2001

(22)

(22)

2000-32803

2001-33313

(21)

(21)

TRHLÍK Josef PhDr., Ústí nad Labem, CZ;

STANISLAWA I ANDRZEJ TOMCZAK TIMEX
SPÓLKA JAWNA, Szczecinek, PL;

(73)

(73)

Atlantiďanský znak

Vícenásobná rozbočovací zásuvka

(54)

(54)

18.10.2001

24.10.2001

(45)

(45)

Trhlík Josef PhDr., Ústí nad Labem, CZ;

Tomczak Andrzej, Szczecinek, PL;

(72)

(72)

(28)

(28)

1

2

1.1

1.2

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

(55)

(55)

(15)

(15)
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14-03(51)
30597(11)

18.10.2001
07.06.2001(22)
2001-33281(21)

B PLUS TV, A.S., Klimkovice, CZ;(73)

Mikrovlnný vysílač s integrovanou anténní jednotkou(54)
18.10.2001(45)

Otisk Milan, Velká Polom, CZ;(72)

(28) 1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

1.1

1.2

1.3

1.4

(55)

(15)
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15-05(51)
30561(11)

11.10.2001
01.09.2000(22)
2000-32735(21)

VORWERK ELEKTROWERKE GMBH & CO. KG,
Wuppertal, DE;

(73)

Nástavec na čištění koberce a jeho části(54)

02.03.2000(32)
4 00 02 216.8(31)
DE(33)

11.10.2001(45)

Kemker Uwe, Wuppertal, DE;(72)

(28) 3

1.1

1.3

1.4

1.6

1.7

2.1

2.3

2.4

2.5

(55)

(15)
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15-05(51)
30579(11)

16.10.2001
10.07.2001(22)
2001-33342(21)

DUNET S.R.O., Praha, CZ;(73)

Nádoba myčky na sklenice(54)
16.10.2001(45)

Dubák Vladimír, Tuchoměřice, CZ;(72)

(28) 10

2.6

2.7

3.2

3.5

3.6

3.7

1.1

1.2

2.1

(55)

(15)
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2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

7.1

8.1
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15-06

15-06

(51)

(51)

30569

30594

(11)

(11)

16.10.2001

18.10.2001

22.05.2001

01.06.2001

(22)

(22)

2001-33256

2001-33274

(21)

(21)

JUKI CORPORATION, Tokyo, JP;

ANITA B S.R.O., Boskovice, CZ;

(73)

(73)

Šicí stroj

Šicí stroj

(54)

(54)

06.02.2001(32)
2001-002595(31)
JP(33)

16.10.2001

18.10.2001

(45)

(45)

Mori Sanae, Tokyo, JP;
Kato Shigemasa, Tokyo, JP;

Gotthardt Peter, Piešťany, SK;

(72)

(72)

(28)

(28)

1

2

9.1

10.1

1.2

1.4

1.6

1.7

1.1

(55)

(55)

(15)

(15)
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1.2

1.3

1.4

1.5

2.1
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19-02

19-08

(51)

(51)30573

30595

(11)

(11)

16.10.2001

18.10.2001

20.04.2001

01.06.2001

(22)

(22)

2001-33200

2001-33275

(21)

(21)

HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF
AKTIEN, Düsseldorf, DE;

PRESTIGUE CLUB, S.R.O., Břeclav, CZ;

(73)

(73)

Lepicí tyčinka

Etikety

(54)

(54)
20.10.2000(32)
4 00 09 980.2(31)
DE(33)

16.10.2001

18.10.2001

(45)

(45)

Cotterill Matthew, London, GB;
Walton Matthew, Stone, GB;

Zeman Jaromír RNDr. CSc., Nesovice, CZ;

(72)

(72)

(28)

(28)

1

12

2.5

1.1

1.2

1.3

1.4

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

(55)

(55)

(15)

(15)
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20-03(51)
30563(11)

15.10.2001
29.06.2001(22)
2001-33324(21)

BOUČEK Vladimír Ing. arch., Písek, CZ;(73)

Obloukové reklamní zařízení(54)
15.10.2001(45)

Bouček Vladimír Ing. arch., Písek, CZ;(72)

(28) 4

6.1

7.1

8.1

9.1

10.1

11.1

12.1

1.1

1.2

2.1

(55)

(15)
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20-03(51)
30564(11)

15.10.2001
17.07.2001(22)
2001-33350(21)

BOUČEK Vladimír Ing. arch., Písek, CZ;(73)

Sestavy výstavních a reklamních zařízení(54)
15.10.2001(45)

Bouček Vladimír Ing. arch., Písek, CZ;(72)

(28) 7

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

1.1

1.2

2.1

2.2

(55)

(15)
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3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2
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21-01(51)
30562(11)

15.10.2001
27.10.2000(22)
2000-32850(21)

GÜNTHER Klaus P., Buxtehude, DE;(73)

Dřevěná loutka(54)

29.04.2000(32)
4 00 04 524.9(31)
DE(33)

15.10.2001(45)

Günther Klaus P., Buxtehude, DE;(72)

(28) 5

7.1

7.2

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

(55)

(15)
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21-03(51)
30608(11)

24.10.2001
20.06.2001(22)
2001-33310(21)

JPM GROUP, Birmingham, GB;(73)

Výherní automat(54)
24.10.2001(45)

McLoughlin John, Birmingham, GB;(72)

(28) 16

3.1

4.1

5.1

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

(55)

(15)
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3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

7.1
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8.1

9.1

10.1

11.1

12.1
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23-01(51)
30565(11)

16.10.2001
01.09.2000(22)
2000-32734(21)

HANSA METALLWERKE AG, Stuttgart, DE;(73)

Sanitní armatury a jejich díly(54)

02.03.2000(32)
4 00 02 468.3(31)
DE(33)

16.10.2001(45)

Fleischmann Klaus, Krefeld, DE;(72)

(28) 11

14.1

15.1

16.1

1.6

2.6

3.6

4.7

5.6

(55)

(15)
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23-01(51)
30598(11)

18.10.2001
07.06.2001(22)
2001-33284(21)

FUJIKOKI CORPORATION, Tokyo, JP;(73)

Expansní ventil(54)

05.01.2001(32)
2001-000045(31)
JP(33)

18.10.2001(45)

Kazuhiko Watanabe, Tokyo, JP;
Masamichi Yano, Tokyo, JP;

(72)

(28) 1

6.7

7.6

8.7

9.6

10.6

11.6

1.1

1.2

(55)

(15)
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24-99

25-01

(51)

(51)

30606

30575

(11)

(11)

24.10.2001

16.10.2001

13.06.2001

24.04.2001

(22)

(22)

2001-33291

2001-33213

(21)

(21)

MEKKIOVÁ Marie, Praha, CZ;
SEDLÁČEK Pavel, Sepekov, CZ;

SCREG, Boulogne-Billancourt, FR;

(73)

(73)

Energetický odrušovač záření

Dlažba

(54)

(54)

24.10.2001

16.10.2001

(45)

(45)

Mekkiová Marie, Praha, CZ;
Sedláček Pavel, Sepekov, CZ;

Brugere Pascal, Boulogne-Billancourt, FR;

(72)

(72)

(28)

(28)

3

1

1.3

1.4

1.5

1.6

1.2

2.2

3.2

(55)

(15)

(15)



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 12 - 2001 - CZ, část A (zapsané průmyslové vzory)192

25-02

25-02

(51)

(51)

30607

30612

(11)

(11)
24.10.2001

24.10.2001

14.06.2001

02.07.2001

(22)

(22)

2001-33292

2001-33325

(21)

(21)

KLEMENT Květoslav, Brno, CZ;

BETONOVÉ STAVBY - GROUP, S.R.O., Klatovy,
CZ;

(73)

(73)

Koncovka lamely

Komínová tvárnice

(54)

(54)

24.10.2001

24.10.2001

(45)

(45)Klement Květoslav, Brno, CZ;

Zacharda Jiří ing., Klatovy, CZ;

(72)

(72)

(28)

(28)

1

1

1.1

1.2

1.3

1.1

1.2

1.3

1.4

1.1

(55)

(55)

(55)

(15)

(15)
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25-03

25-04

26-05

(51)

(51)

(51)

30600

30576

30599

(11)

(11)

(11)

24.10.2001

16.10.2001

24.10.2001

23.04.2001

25.04.2001

23.01.2001

(22)

(22)

(22)

2001-33206

2001-33215

2001-33011

(21)

(21)

(21)

FRIEDRICH Horst, Bad Kreuznach, DE;
FRIEDRICH Jan, Bad Kreuznach, DE;
FRIEDRICH Sven, Bad Kreuznach, DE;

LE FER FORGE D´ALSACE, Natzwiller, FR;

FINANCIERE DES APPLICATIONS DE
L´ELECTRICITE S.A., Brusel, BE;

(73)

(73)

(73)

Domový modul a dům sestavený z domových modulů

Univerzální podstavec nebo stojan

Osvětlovací těleso

(54)

(54)

(54)

23.10.2000

08.08.2000

(32)

(32)

DM/ 054564

DM/ 053486

(31)

(31)

WO

WO

(33)

(33)

24.10.2001

16.10.2001

24.10.2001

(45)

(45)

(45)

Friedrich Horst, Bad Kreuznach, DE;
Friedrich Jan, Bad Kreuznach, DE;
Friedrich Sven, Bad Kreuznach, DE;

Dengremont Michel, Strasbourg, FR;

Schreder Francis, Linkebeek, BE;

(72)

(72)

(72)

(28)

(28)

(28)

2

1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

1.1

(55)

(55)

(15)

(15)

(15)
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ANITA B S.R.O., Boskovice, CZ;

BENEŠ Tomáš ing., Benešov, CZ;

BETONOVÉ STAVBY - GROUP,
S.R.O., Klatovy, CZ;

BOUČEK Vladimír Ing. arch., Písek,
CZ;

BOUČEK Vladimír Ing. arch., Písek,
CZ;

B PLUS TV, A.S., Klimkovice, CZ;

COLGATE-PALMOLIVE
COMPANY, New York, NY, US;

COLGATE-PALMOLIVE
COMPANY, New York, NY, US;

COLGATE-PALMOLIVE
COMPANY, New York, NY, US;

COLGATE-PALMOLIVE
COMPANY, New York, NY, US;

DUNET S.R.O., Praha, CZ;

DVOŘÁK Zdeněk, Praha, CZ;

DVOŘÁKOVÁ Olga, Praha, CZ;

EVA FILSÁKOVÁ - VINAMET,
Havířov, CZ;

FAB, A.S., Rychnov nad Kněžnou,
CZ;

FAB, A.S., Rychnov nad Kněžnou,
CZ;

FINANCIERE DES
APPLICATIONS DE
L´ELECTRICITE S.A., Brusel, BE;

FRIEDRICH Horst, Bad Kreuznach,
DE;

FRIEDRICH Jan, Bad Kreuznach,
DE;

FRIEDRICH Sven, Bad Kreuznach,
DE;

FUJIKOKI CORPORATION,
Tokyo, JP;

GEOMETRA OPAVA, SPOL. S
R.O., Opava, CZ;

GÜNTHER Klaus P., Buxtehude, DE;

HANDL Milan akad. sochař, Zlín,
CZ;

HANSA METALLWERKE AG,
Stuttgart, DE;

HANZALOVÁ Daniela, Jílovice, CZ;

HENKEL
KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN, Düsseldorf, DE;

HOTA OSTRAVA, S.R.O., Ostrava,
CZ;

JESENICKÉ PRAMENY, S.R.O.,
Nová Pláň, CZ;

JPM GROUP, Birmingham, GB;

JUKI CORPORATION, Tokyo, JP;

KIELAR Aleš, Havířov, CZ;

KLEMENT Květoslav, Brno, CZ;

KONINKLIJKE PHILIPS
ELECTRONICS N.V., Eindhoven,
NL;

KVIETKOVÁ Lucie, Praha, CZ;

LE FER FORGE D´ALSACE,
Natzwiller, FR;

LE FER FORGE D´ALSACE,
Natzwiller, CZ;

LIPTOVSKÁ MLIEKAREŇ, A.S.,
Liptovský Mikuláš, SK;

MEKKIOVÁ Marie, Praha, CZ;

NĚMEC Ivan Ing., Ostrava, CZ;

PLZEŇSKÝ PRAZDROJ, A.S.,
Plzeň, CZ;

PRECIOSA FIGURKY, S.R.O.,
Jablonec nad Nisou, CZ;

PRECIOSA FIGURKY, S.R.O.,
Jablonec nad Nisou, CZ;

PRECIOSA FIGURKY, S.R.O.,
Jablonec nad Nisou, CZ;

PRECIOSA FIGURKY, S.R.O.,
Jablonec nad Nisou, CZ;

PRESTIGUE CLUB, S.R.O., Břeclav,
CZ;

PRISTAŠOVÁ Jarmila Ing., Kraslice,
CZ;

RAČÁK Pavel, Hrabenov, CZ;

SCHÖLLER LEBENSMITTEL
GMBH & CO.KG, Nürnberg, DE;

SCREG, Boulogne-Billancourt, FR;

SEDLÁČEK Pavel, Sepekov, CZ;

SOUKUP Jiří, Hrádek u Rokycan,
CZ;

30594

30571

30612

30563

30564

30597

30581

30603

30602

30604

30579

30590

30590

30584

30582

30583

30599

30600

30600

30600

30598

30574

30562

30591

30565

30605

30573

30578

30567

30608

30569

30572

30607

30568

30590

30576

30577

30596

30606

30585

30601

30586

30588

30587

30589

30595

30593

30592

30570

30575

30606

30610

15-06

09-01

25-02

20-03

20-03

14-03

04-02

04-02

04-02

04-02

15-05

07-04

07-04

09-01

08-07

08-07

26-05

25-03

25-03

25-03

23-01

10-04

21-01

07-01

23-01

11-01

19-02

02-03

09-01

21-03

15-06

07-08

25-02

07-05

07-04

25-04

06-06

09-02

24-99

09-01

09-01

11-02

11-02

11-02

11-02

19-08

06-10

06-01

09-05

25-01

24-99

07-02

(73) (11) (51) (73) (11) (51)

Seznam majitelů zapsaných průmyslových vzorů
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STANISLAWA I ANDRZEJ
TOMCZAK TIMEX SPÓLKA
JAWNA, Szczecinek, PL;

TELČ NÁBYTEK, A.S., Telč, CZ;

THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY, Cincinnati, OH, US;

TRHLÍK Josef PhDr., Ústí nad
Labem, CZ;

VORWERK ELEKTROWERKE
GMBH & CO. KG, Wuppertal, DE;

30609

30566

30611

30580

30561

13-03

06-04

09-01

11-99

15-05
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(dodatková ochranná osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin)

Podání žádosti o udělení osvědčení

Dodatková ochranná osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin

02.10.2001
SPC/CZ2001/29
ASTRAZENECA AB, Södertälje, SE;

Dusíkatá heterocyklická sloučenina, způsob její
výroby a použití a léčivo s jejím obsahem

288351
(54)
(68)

33/629/99-C 22.09.1999 Státní ústav pro kontrolu léčiv(92)

(22)
(21)
(73)

(95) ZOMIG
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MK4A, MK4F Zánik patentů a autorských osvědčení uplynutím doby platnosti

257296
258145
258491
259894
260236
261248
265352
268683
268819
273621

1986-7640
1986-7726
1986-7418
1986-7743
1986-7730
1986-7742
1986-7143
1986-7727
1986-7294
1986-7393

4/C 07 C 
4/F 28 D 1/04
4/A 01 N 25/22
4/C 07 D 213/80
4/B 21 D 5/16
4/E 21 D 
4/A 61 F 9/00
4/A 01 N 55/00
4/A 61 K 9/54
5/D 04 B 

(21)(11) Int.Cl/(51)

ÚŘEDNÍ ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ

MM4A, MM4F Zánik patentů a autorských osvědčení nezaplacením ročních poplatků

270583
276454
276629
276723
277900
278337
279506
279542
279543
279745
279873
279899
280269
280291
280771
280824
281178
281492
282191
282451
282496
282707
283431
283443
283477
283784
284183
284306
284736
285164
285286
285548
285632
285979
286387
286761
286886
287335
287705
287724

287731
287761

1988-1940
1987-2210
1989-1989
1987-2021
1990-1446
1991-954
1992-1017
1994-776
1994-777
1991-990
1991-932
1991-933
1991-934
1989-2116
1994-719
1991-901
1989-1894
1993-2262
1993-555
1994-826
1993-559
1993-598
1995-848
1989-1861
1993-2024
1992-999
1996-2401
1991-1017
1997-3086
1992-3435
1996-1024
1996-1036
1996-2949
1989-1836
1989-1835
1992-914
1994-2488
1994-2489
1995-2637
1994-706

1997-1456
1998-3873

4/C 21 B 
5/D 01 H 7/04
5/B 66 F 3/12
5/B 65 G 53/00
5/D 01 H 4/38
5/E 01 B 3/34
6/C 07 D 403/14
6/B 60 C 11/00
6/B 60 C 11/00
6/C 07 D 457/06
6/G 06 F 9/00
6/G 06 F 15/00
6/G 06 F 13/38
6/C 08 L 63/10
6/C 23 C 6/00
6/G 08 B 17/10
6/C 22 B 5/10
6/B 21 D 24/14
6/C 22 C 19/03
6/E 21 D 23/16
6/B 60 B 35/02
6/B 30 B 15/20
6/H 01 M 4/24
4/B 01 J 19/32
6/B 04 C 5/08
6/C 21 B 11/00
6/A 23 B 4/06
6/D 04 B 9/56
6/G 02 B 6/50
6/C 14 C 1/08
6/F 01 C 9/00
6/C 11 B 1/10
6/G 01 B 7/06
6/C 08 G 59/16
7/C 08 G 59/16
7/B 65 D 41/04
7/C 09 C 1/48
7/C 09 C 1/48
7/F 23 D 14/16
7/C 08 G 18/62

7/C 07 K 14/62
7/H 01 H 73/18

(21)(11) Int.Cl/(51)

(21)(11) Int.Cl/(51)(21)(11) Int.Cl/(51)
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MK1K Zánik užitných vzorů uplynutím doby platnosti

118
1815
1849
1851
1878
1909
1973
2202
2388
2389
2945
3869
4302
4495
4977
6035
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
6060
6063
6085
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6107
6108
6109
6111
6112
6114
6116
6118
6130
6131
6144
6145
6146
6147
6149
6150
6220
6259
6260
6289
6290
6291
6307
6313
6417
6418
6424

6556
6557
6558
6559
6595
6630
6661
6788
7088
7110

1992-172
1994-2165
1994-2152
1994-2167
1994-2194
1994-2193
1994-2226
1994-2144
1994-2136
1994-2137
1994-2175
1995-3995
1995-4644
1996-4854
1996-5352
1997-6481
1997-6462
1997-6473
1997-6475
1997-6476
1997-6477
1997-6478
1997-6482
1997-6496
1997-6527
1997-6541
1997-6460
1997-6490
1997-6491
1997-6493
1997-6494
1997-6495
1997-6504
1997-6507
1997-6511
1997-6512
1997-6502
1997-6509
1997-6515
1997-6518
1997-6520
1997-6526
1997-6535
1997-6542
1997-6483
1997-6488
1997-6459
1997-6479
1997-6497
1997-6510
1997-6530
1997-6537
1997-6514
1997-6522
1997-6534
1997-6470
1997-6472
1997-6500
1997-6461
1997-6525
1997-6474
1997-6519
1997-6701

1997-6464
1997-6498
1997-6499
1997-6501
1997-6503
1997-6828
1997-6827
1997-7251
1997-6484
1998-7592

5/D 03 D 1/00
5/B 27 L 1/00
5/E 06 B 3/42
5/A 01 B 15/04
5/F 16 L 41/04
5/B 60 P 7/02
5/F 16 L 3/10
5/G 09 F 13/16
5/A 47 B 88/04
5/A 47 B 88/04
6/B 25 B 13/06
6/A 61 J 1/00
6/E 05 B 63/04
6/B 62 D 49/02
6/F 42 B 8/02
6/B 62 K 3/02
6/E 21 F 5/04
6/B 62 D 55/26
6/A 01 K 5/00
6/B 60 N 3/04
6/G 01 F 13/00
6/B 60 P 3/14
6/B 01 D 39/16
6/A 21 C 11/06
6/F 42 B 6/10
6/A 61 M 25/00
6/B 01 D 21/04
6/E 02 D 29/14
6/E 04 F 15/10
6/E 21 D 11/30
6/E 21 D 11/30
6/E 21 D 11/30
6/B 30 B 15/04
6/D 06 F 29/00
6/B 60 S 5/00
6/B 60 J 3/00
6/A 61 G 7/015
6/G 01 N 27/48
6/E 05 B 17/20
6/B 65 B 51/00
6/E 02 D 17/18
6/F 21 V 33/00
6/B 67 B 7/15
6/F 16 B 13/14
6/A 23 K 1/08
6/A 23 K 1/16
6/A 23 C 9/13
6/E 01 B 29/04
6/B 62 H 3/12
6/A 63 C 17/18
6/G 08 B 13/22
6/H 04 M 1/64
6/A 21 D 2/00
6/B 60 K 17/00
6/A 01 K 39/014
6/A 23 L 2/52
6/B 65 D 19/31
6/A 23 L 1/30
6/B 65 D 69/00
6/B 62 M 1/04
6/E 04 H 14/00
6/B 26 B 21/14
6/A 01 C 7/20

6/F 16 B 21/12
6/A 23 L 1/164
6/A 23 L 1/164
6/A 23 L 1/164
6/B 65 D 83/76
6/B 60 R 17/00
6/B 60 K 17/34
6/C 08 J 7/04
6/E 04 B 1/342
6/B 60 G 11/02

(21)(11) Int.Cl/(51) (21)(11) Int.Cl/(51)
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MK4Q Zánik průmyslových vzorů uplynutím doby ochrany 

22478
22588
22983
23167
23168
23465
26282
26497
26498
26710
26744
26759
26760
26808
26809
26810
26812
26813
26814
26815
26817
26846
26852
26853
26854
26855
26856
26871
26872
26885
26890
26892
26912
26918
26953
26954
26957
27044
27053
27073
27074
27118
27232
27233
27234
27235
27236
27237
27238
27414
27487
27570
27741

1991-24270
1991-24279
1991-24271
1991-24274
1991-24273
1991-24239
1996-29092
1996-29097
1996-29140
1996-29102
1996-29131
1996-29094
1996-29087
1996-29089
1996-29091
1996-29105
1996-29114
1996-29115
1996-29117
1996-29124
1996-29132
1996-29095
1996-29116
1996-29118
1996-29119
1996-29120
1996-29121
1996-29143
1996-29144
1996-29113
1996-29104
1996-29142
1996-29099
1996-29107
1996-29138
1996-29139
1996-29145
1996-29126
1996-29081
1996-29125
1996-29136
1996-29123
1996-29588
1996-29589
1996-29590
1996-29591
1996-29592
1996-29593
1996-29594
1996-29085
1996-29086
1996-29141
1996-29093

5/06-04.10
5/06-03.01
5/07-05.01
5/04-02.00
5/04-02.00
5/12-16.10
6/09-01
6/06-03
6/06-05
6/25-03
6/12-10
6/13-03
6/14-02
6/25-03
6/21-01
6/09-04
6/09-05
6/09-05
6/09-05
6/13-03
6/19-06
6/21-01
6/19-08
6/09-05
6/09-05
6/09-05
6/09-05
6/21-01
6/21-01
6/09-99
6/06-03
6/02-02
6/19-07
6/28-03
6/06-01
6/06-01
6/28-03
6/06-04
6/06-04
6/11-02
6/20-02
6/20-03
6/06-01
6/06-01
6/06-01
6/06-01
6/06-01
6/06-01
6/06-01
6/21-01
6/21-01
6/21-01
6/02-04

(21)(11) Int.Cl/(51)(21)(11) Int.Cl/(51)
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MC3K Výmaz užitného vzoru

(11)

(11)

(11)

(21)

(21)

(21)

(22)

(22)

(22)

(54)

(54)

(54)

4526

6117

8106

1996-4880

1997-6536

1998-8653

12.01.1996

10.04.1997

05.11.1998

Výsadkový tandemový padák

Ruční ostřič nožů

Universální otevírač plastových lahví

Datum výmazu 17.07.2001

Datum výmazu 14.08.2001

Datum výmazu 11.08.2001

Zápisy licenčních smluv do patentového rejstříku pro nabyvatele

277342

278435

288978

Nabyvatel: Válcovny plechu a.s., 738 05
Frýdek-Místek

Nabyvatel: LEROY ECLAT AG, Aarauerstrasse
55, Olten, CH

Druh licence: nevýlučná

Druh licence: výlučná

Datum uzavření smlouvy: 13.09.1996

Datum uzavření smlouvy: 19.03.2001

(11)

(11)

(11)

(73)

(73)

(73)

Polášek Josef, Slavičín, CS;

VÁCLAV MACHEK - JMS, Beroun, CZ;

ÚSTAV CHEMICKÝCH PROCESŮ
AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, Praha,
CZ;

Datum zápisu smlouvy: 11.12.1996

Datum zápisu smlouvy: 08.10.2001
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ND1K První prodloužení doby platnosti zápisu užitného vzoru

(51) (51)
(11) (11)
(21) (21)
(22) (22)

(54) (54)
(73) (73)

A 61 K 7/06 E 04 B 1/48, 1/41

1997-6605 1997-6577
6159 6561

23.04.1997 18.04.1997

Kosmetický prostředek Kotvící zařízení, zejména plošných panelů
stavebních objektů

NAGYOVÁ Jitka, Praha, CZ; DOVA A.S., Paskov, CZ;

Zápisy licenčních smluv do rejstříku užitných vzorů pro nabyvatele

10176

10549

10967

11145

11146

11487

11507

Nabyvatel: SGS, a.s., Přívrat 12, 616 00 Brno.

Nabyvatel: SGS, a.s., Přívrat 12, 616 00 Brno.

Nabyvatel: SGS, a.s., Přívrat 12, 616 00 Brno.

Nabyvatel: SGS, a.s., Přívrat 12, 616 00 Brno.

Nabyvatel: SGS, a.s., Přívrat 12, 616 00 Brno.

Nabyvatel: Pučan Richard, Pod školou 51, 747
92 Dobroslavice

Nabyvatel: Jesenické prameny Nová Pláň, a. s.,
792 01 Nová Pláň 61

Druh licence: nevýlučná

Druh licence: nevýlučná

Druh licence: nevýlučná

Druh licence: nevýlučná

Druh licence: nevýlučná

Druh licence: nevýlučná

Druh licence: výlučná

Datum uzavření smlouvy: 04.06.2001

Datum uzavření smlouvy: 04.06.2001

Datum uzavření smlouvy: 04.06.2001

Datum uzavření smlouvy: 04.06.2001

Datum uzavření smlouvy: 04.06.2001

Datum uzavření smlouvy: 15.10.2001

Datum uzavření smlouvy: 06.09.2001

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

Datum zápisu smlouvy: 15.10.2001

Datum zápisu smlouvy: 15.10.2001

Datum zápisu smlouvy: 15.10.2001

Datum zápisu smlouvy: 15.10.2001

Datum zápisu smlouvy: 15.10.2001

Datum zápisu smlouvy: 29.10.2001

Datum zápisu smlouvy: 29.10.2001

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

VALENTA Ivo, Monte Carlo, MC;

VALENTA Ivo, Monte Carlo, MC;

VALENTA Ivo, Monte Carlo, MC;

VALENTA Ivo, Monte Carlo, MC;

VALENTA Ivo, Monte Carlo, MC;

STEJSKAL Evžen ing., Řepiště, CZ;

MACHOVSKÝ Jan, Stěbořice, CZ;
MUTINA Radomír, Havířov, CZ;
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(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

A 01 D 57/20, 57/30

E 04 F 11/112

B 22 C 1/02

B 23 B 41/04

H 01 H 35/00

B 01 D 33/067

A 01 D 34/12

B 66 D 1/00, 1/04, A 62 C 4/00

E 21 F 13/08

F 03 D 7/00

A 61 B 17/28

A 61 F 5/14

A 61 F 5/14

B 65 G 23/44

B 65 G 41/00

E 04 F 11/06

E 21 F 13/10

F 24 D 3/02, 17/00

C 22 C 38/04, 38/08, 38/34

H 02 M 1/00

1997-7241

1997-7256

1997-7270

1997-7246

1997-7323

1997-7236

1997-7265

1997-7282

1997-7306

1997-7319

1997-7345

1997-7346

1997-7347

1997-7284

1997-7372

1997-7259

1997-7307

1997-7386

1997-7428

1997-7467

6805

6806

6809

6849

6852

6874

6875

6877

6882

6885

6892

6893

6894

6909

6921

6939

6945

6957

6976

6989

03.10.1997

08.10.1997

10.10.1997

06.10.1997

24.10.1997

02.10.1997

09.10.1997

14.10.1997

22.10.1997

23.10.1997

05.11.1997

05.11.1997

05.11.1997

15.10.1997

12.11.1997

09.10.1997

22.10.1997

18.11.1997

28.11.1997

10.12.1997

Zařízení na překládání řádků pokosené píce

Samonosný ocelový schod

Přísada do formovacích slévárenských směsí pro
lití za syrova

Hlava pro rotační protlačování

Spínač

Filtrační buben

Automatická signalizace naplnění sběrného koše
travních sekaček

Naviják

Bezřetězové překládací zařízení

Brzdový systém větrné elektrárny

Extrakční kleště na vytahování kostních
kovových implantátů

Šablona pro umístění podpěry klenby nohy do
obuvi

Anatomická polovložka do obuvi

Zařízení pro napínání pásu pásového
dopravníku

Střední díl pásového dopravníku

Sklopné schodiště

Mechanické spojení výsypné poháněcí stanice
porubového dopravníku a sběrného dopravníku

Zařízení pro ohřev teplonosného media,
zejména vody v topných systémech

Martensiticko-bainitická ocel pro výrobu
tenkých balisticky odolných plechů

AGROSTROJ PELHŘIMOV, A.S., Pelhřimov,
CZ;

STRÁNSKÝ Martin Ing. ak. arch., Praha, CZ;
KOVÁČIK Štefan Mgr. A., Kostelec nad
Černými Lesy, CZ;

ULRICH Jiří Ing., Plzeň, CZ;
BALCAR Miroslav Ing., Sezemice, CZ;

BUBENÍČEK Jaromír Ing., Praha, CZ;

HAJNY Roman, Kahl-Main, DE;
ROSENSTEIN František, Chomutov, CZ;

IN - EKO TEAM S.R.O., Brno, CZ;

AGS JIČÍN A.S., Jičín, CZ;

ROTHGANGL Erhard, Aulnay sous Bois, FR;

FITE, A.S., Ostrava, CZ;

EKO/TEP JINDŘICH BENEŠ, Praha, CZ;

MEDIN A.S., Nové Město na Moravě, CZ;

VV DESIGN, S.R.O., Tábor, CZ;

VV DESIGN, S. R.O., Tábor, CZ;

OSTROJ OPAVA, A.S., Opava, CZ;

DULABO SPOL. S R.O., Chrudim II, CZ;

TRAVEST S.R.O., Ráječko, CZ;

FITE, A.S., Ostrava, CZ;

ARMET-GOLD S.R.O., Olomouc, CZ;

VÍTKOVICE, A.S., Ostrava, CZ;

AŽD PRAHA S.R.O., Praha, CZ;
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(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

H 02 M 1/00

A 61 K 35/60

D 04 B 35/00, 9/46

F 16 F 3/00

F 24 F 1/02

E 04 C 5/16, 5/20, E 04 G 21/12

F 42 B 3/00

B 01 D 33/067, 61/00

H 05 K 3/00, 3/22, 3/30

C 23 C 22/86

B 25 C 11/00

B 23 B 27/08

E 21 C 35/00

E 21 F 13/08

E 21 F 13/08

B 28 C 7/16

E 06 B 9/17

A 01 B 15/00, 3/04, 3/24, 15/14

F 23 N 1/00

1997-7468

1997-7461

1997-7375

1997-7249

1997-7292

1997-7312

1997-7402

1997-7235

1997-7331

1997-7371

1997-7320

1997-7348

1997-7309

1997-7305

1997-7308

1997-7257

1997-7243

1997-7365

6990

6995

7014

7033

7035

7072

7076

7089

7091

7093

7114

7117

7135

7257

7258

7274

7335

7382

7948

10.12.1997

09.12.1997

13.11.1997

07.10.1997

16.10.1997

22.10.1997

21.11.1997

02.10.1997

30.10.1997

12.11.1997

23.10.1997

05.11.1997

22.10.1997

22.10.1997

22.10.1997

09.10.1997

06.10.1997

11.11.1997

Napájecí zdroj železničních zabezpečovacích
zařízení připojený k trakčnímu trolejovému
vedení

Univerzální zdroj pro napájení infrastrukturního
železničního zařízení z trolejového vedení

Parafarmaceutický přípravek na bázi žraločí
chrupavky

Zařízení pro vypínání a zapínání sání do hubice

Vibroizolační základ strojního zařízení

Větrací jednotka

Koncový prvek pro použití spolu s bedněním k
vytváření pracovní spáry při betonování
stavebních konstrukcí

Kapalinový pyrotechnický destrukční
prostředek

Mikrosítový filtr

Nástroj pro nanášení viskozních materiálů na
výškově členěnou podložku

Zařízení na regeneraci fosfatizačních lázní

Zařízení na vytahování hřebíků

Široký hladící nůž, zejména pro hlazení povrchu
čepů a hřídelí

Přídavné zařízení porubového hřeblového
dopravníku určené pro úpravu kusovitosti těživa

Podporubový hřeblový dopravník se
samonosným vyložením a pojezdem

Závěsné krokovací zařízení pro přesun a
zajištění břemen na technologické závěsné dráze

Zařízení na recyklaci zbytků betonové směsi

Roletová skříň

Pluh s radlicemi vedle sebe bez smykového tření
plazu

AŽD PRAHA S.R.O., Praha, CZ;

OLIMPEX, SPOL. S R.O., Olomouc, CZ;

TRUSTFIN AKCIOVÁ SPOLEČNOST, Praha,
CZ;

PEŠÍK Lubomír doc. ing. CSc., Liberec, CZ;

KLAZAR Luděk Ing., Litomyšl, CZ;

METROSTAV A.S., Praha, CZ;

MINISTERSTVO VNITRA ČR, SEKCE
OCHRANY STÁTNÍHO TAJEMSTVÍ A
UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ, Praha, CZ;

IN-EKO TEAM S.R.O., Brno, CZ;

PBT ROŽNOV P. R., S.R.O., Rožnov pod
Radhoštěm, CZ;

HENKEL SURFACE TECHNOLOGIES S.R.O.,
Praha, CZ;

RAJNOCH Miroslav, Praha, CZ;

VÍTKOVICE, A.S., Ostrava, CZ;

FITE, A.S., Ostrava, CZ;

FITE, A.S., Ostrava, CZ;

FITE, A.S., Ostrava, CZ;

ELTEXIM S.R.O., Ostrava, CZ;

D & M ROLLADENTECHNIK GMBH,
Hillscheid, DE;

ČERVENÝ Radek, Stříbrná Skalice, CZ;
ČERVENÁ Jana, Stříbrná Skalice, CZ;
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ND1K Druhé prodloužení doby platnosti zápisu užitného vzoru

(51)

(51)

(11)

(11)

(21)

(21)

(21)

(22)

(22)

(22)

(54)

(54)

(54)

(73)

(73)

(73)

B 60 B 9/12

F 41 H 11/16

1998-8304

1998-8491

2000-11269

8191

10732

13.11.1997

06.11.1997

30.09.1997

Řídící obvod pro plynový magnetický ventil

Složené železniční kolo

Odminovací komplet

HONEYWELL B.V., Amsterdam Z.O., NL;

BONATRANS A.S., Bohumín, CZ;

WILLING INDUSTRY, A. S., Krupina, SK;

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

D 04 B 15/34

C 03 B 19/06, 19/10, 29/08, 35/14

H 01 J 25/10

H 01 J 25/10, 23/033

A 61 K 7/48

E 21 F 13/00, B 61 B 13/00

C 02 F 1/74

E 03 F 5/046, 5/04, 5/06

B 60 R 25/04

G 05 B 15/00, 24/00

G 01 L 13/00, 13/06

F 42 B 33/06

1985

2587

2672

2673

2681

2712

2720

2753

2835

2854

2879

2906

1994-2280

1994-2885

1994-2983

1994-3002

1994-3082

1994-3021

1994-3107

1994-3023

1994-3203

1994-3226

1994-2963

1994-3286

27.04.1994

09.09.1994

04.10.1994

11.10.1994

02.11.1994

17.10.1994

08.11.1994

17.10.1994

24.11.1994

30.11.1994

29.09.1994

13.12.1994

Zařízení pro ovládání zámku 

Zařízení pro výrobu sklosilikátových desek

Pětidutinový širokopásmový výkonový
klystron

Chlazení kolektoru pomocí varné nádoby

Masážní krém pro předcházení strií a
odstraňování celulitidy

Hydraulické manipulační zařízení pro závěsné
dráhy

Zařízení k provzdušňování kapalin

Obrubníková kanálová vpusť s roštem

Zařízení pro mechanické zabezpečení
motorových vozidel proti zcizení

Automatizovaný diagnostický a řídící modul

Zařízení s ventilovým blokem na měření tlaků a
tlakových rozdílů v potrubí vodícím kapaliny
nebo plyny

Zařízení pro delaboraci střeliva

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

TRUSTFIN AKCIOVÁ SPOLEČNOST, Praha,
CZ;

TECHPRO SPOL. S R.O., Velká nad Veličkou,
CZ;
KLABAČKA Antonín, Uherský Brod, CZ;

Tesla V.T: Mikroel s.r.o., Praha 8, CZ;

Tesla V.T. Mikroel, s.r.o., Praha 9 - Hloubětín,
CZ;

Svoboda Petr RNDr. CSc., Praha 6, CZ;
Šuk Karel doc. MUDr. CSc., Praha 4, CZ;
Zábojník Marek ing., Praha 4, CZ;

Pařenica Jaroslav ing., Ostrava 4, CZ;

ASEKO, s.r.o., Zábřeh na Moravě, CZ;

Vlček, s.r.o., Plzeň, CZ;

AMBROŽ Petr, Velké Meziříčí, CZ;

Votruba Pavel ing., Praha 4, CZ;

Walter H. Haun Mess- und Regeltechnik,
Waldaschaff, DE;

Ministerstvo vnitra ČR, Praha 3, CZ;
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ND4Q První obnova doby ochrany průmyslového vzoru

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

A 47 G 21/02, 21/04

F 04 B 49/00

A 61 B 5/08, 5/113

F 16 L 9/12

F 03 B 5/00, 13/24

A 43 B 7/20, 7/22

B 65 D 90/22

E 04 G 1/14

3031

3045

3059

3196

3241

3359

3362

3801

1994-3010

1994-3149

1994-3238

1994-3162

1995-3432

1994-3044

1994-3086

1994-2987

13.10.1994

15.11.1994

02.12.1994

15.11.1994

15.11.1994

21.10.1994

03.11.1994

05.10.1994

Lžička nebo vidlička z plastu

Zařízení pro ovládání plunžrového čerpadla

Přístroj pro kontrolu dýchání

Vícevrstvá trubka

Kulová vodní turbína

Dětská ortopedická obuv, zejména sandálová

Sorpční prostředek, zejména pro vodní páru

Stavební lešení

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

POLYPLAST, spol. s r.o., Boleradice, CZ;

HYDROSYSTEM group, a.s., Olomouc, CZ;

MEDIMPLANT, s.r.o., Brno, CZ;

"POLOPLAST" Kunststoffwerk GmbH & Co.
KG, Leonding, AT;

Sedláček Miroslav ing. CSc., Praha 5, CZ;

TEPEROVÁ Irena, Otrokovice, CZ;
KŘIŽKA Pavel, Zlín, CZ;

Keramost, a.s., Most, CZ;

Günter Rux GmbH, Hagen, DE;

(51)

(51)

(51)

(51)

(11)

(11)

(11)

(11)

(21)

(21)

(21)

(21)

(22)

(22)

(22)

(22)

(54)

(54)

(54)

(54)

25-01

22-01

09-07

02-02

27099

27106

27156

27182

1996-29700

1996-29672

1996-29466

1996-29732

15.11.1996

06.11.1996

04.09.1996

26.11.1996

Příčkové profily

Odstřelovačská puška

Ozdobný kryt uzávěru rozprašovací nádobky

Oblečení
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(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

24-04

08-07

09-01

22-06

04-02

24-04

23-01

28-03

24-04

08-07

23-02

26-04

06-03

09-05

21-01

19-08

27318

27324

27361

27444

27454

27491

27500

27524

27559

27612

27760

27858

27887

28418

28446

29730

1996-29663

1996-29686

1996-29670

1996-29613

1996-29621

1996-29733

1996-29797

1996-29677

1996-29667

1996-29758

1996-29665

1997-29863

1997-30003

1996-29804

1997-30097

1996-29222

01.11.1996

12.11.1996

05.11.1996

08.10.1996

10.10.1996

26.11.1996

19.12.1996

07.11.1996

05.11.1996

03.12.1996

01.11.1996

29.01.1997

26.03.1997

20.12.1996

30.04.1997

31.05.1996

Inhalovací zařízení

Bezpečnostní válcový zámek

Lahvička pro sprchový gel

Elektrické zaplynovací zařízení

Kartáček na zuby

Proužek pro vizuální test

Nosič a chránič ventilu plynové bomby

Rukojeť holicího strojku a holicí strojek

Patní dlaha

Západkový zámek dveří

Dřez

Iluminační svíce

Stůl

Blistrový obal

Soubor herních prvků

Etikety
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ND4Q

PD4A Převod práv a ostatní změny majitelů patentů

Druhá obnova doby ochrany průmyslového vzoru

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(51)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

07-01.31

23-03.01

23-04.07

21-01.08

21-01.08

21-01.08

12-03.01

23110

23155

23260

23710

23711

23712

24198

1991-24923

1991-24775

1991-24757

1991-24845

1991-24844

1991-24843

1991-24884

27.11.1991

15.10.1991

03.10.1991

06.11.1991

06.11.1991

06.11.1991

15.11.1991

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

259544

268831

274422

274698

278589

279316

281987

282005

282044

282475

283415

1986-8816

1987-3893

1988-1136

1989-4126

1991-3304

1986-7827

1995-420

1992-3255

1994-698

1995-2722

1997-1095

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH,
Frankfurt am Main, DE;

AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH,
Frankfurt am Main, DE;

AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH,
Frankfurt am Main, DE;

WESTFALIA SEPARATOR AG, Oelde, DE;

GALLY FRATELLI S.P.A., Forno Canavese,
IT;

VKR HOLDING A/S, Soborg, DK;

VKR HOLDING A/S, Soborg, DK;

AE ENERGIETECHNIK GMBH, Graz, AT;

VKR HOLDING A/S, Soborg, DK;

OTTER TECHNOLOGY LIMITED, Tortola,
VG;

AE ENERGIETECHNIK GMBH, Graz, AT;

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

Skleněný pohár na pivo

Teplovzdušná kamna na dřevo

Stropní vířivá výusť typové řady VV - BLOCK

Stavebnicová kostka

Stavebnicová kostka

Stavebnicová kostka

Rekonstruované prvky železničního vagonu
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PD1K Převod práv a ostatní změny majitelů užitných vzorů

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

284679

285086

285451

285454

285579

285989

286888

287592

287718

287737

287738

288161

288446

288593

288747

1990-1520

1996-351

1994-1364

1994-2196

1995-2160

1995-1430

1994-3297

1998-2619

1994-3127

1995-2246

1995-2247

1998-522

1996-2454

1994-1730

1996-2455

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

LIPHA, Lyon, FR;

AE ENERGIETECHNIK GMBH, Graz, AT;
NEUSIEDLER AKTIENGESELLSCHAFT
Ulmerfeld-Hausmening, AT;

VKR HOLDING A/S, Soborg, DK;

VKR HOLDING A/S, Soborg, DK;

VKR HOLDING A/S, Soborg, DK;

VKR HOLDING A/S, Soborg, DK;

VKR HOLDING A/S, Soborg, DK;

SECAR BOHEMIA, A.S., Kamenice, CZ;

THE DOW CHEMICAL COMPANY, Midland,
MI, US;

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
München, DE;

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
München, DE;

SIGNALBAU HUBER GMBH, München, DE;

SIGNALBAU HUBER GMBH, München, DE;

AVENTIS PHARMACEUTICALS INC.,
Bridgewater, NJ, US;

SIGNALBAU HUBER GMBH, München, DE;

(11)
(21)

2587
1994-2885

(73)

TECHPRO SPOL. S R.O., Velká nad Veličkou,
CZ;
KLABAČKA Antonín, Uherský Brod, CZ;
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QA9A Nabídka licence

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

2627

3974

4969

4970

7238

7878

8261

9092

1994-3007

1995-4294

1996-5323

1996-5324

1998-7673

1998-8386

1998-8688

1999-9386

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

LINETA SEVEROČESKÁ DŘEVAŘSKÁ
SPOLEČNOST, A.S., Praha, CZ;

TECHPRO SPOL. S R.O., Velká nad Veličkou,
CZ;
KLABAČKA Antonín, Uherský Brod, CZ;

ELEKTROPRIM - KOUTNÍK, A.S., Praha, CZ;

ELEKTROPRIM - KOUTNÍK, A.S., Praha, CZ;

ELEKTROPRIM - KOUTNÍK, A.S., Praha, CZ;

SECAR BOHEMIA, A.S., Kamenice, CZ;

ČKD DOPRAVNÍ SYSTÉMY, A.S., Praha, CZ;

ČESKÝ INTERNET S.R.O., Praha, CZ;

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Polášek Josef, Slavičín, CS;

VÁCLAV MACHEK - JMS, Beroun, CZ;

VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-
TECHNOLOGICKÁ V PRAZE, Praha, CZ;

VÍTKOVICE, A. S., Ostrava, CZ;

SMETANA VLADIMÍR Ing., Ústí nad Labem,
CZ;

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

277342

278435

289116

289124

289203

Čelist upínacího zařízení 

Způsob tepelného zpracování za studena
tvářených nelegovaných a mikrolegovaných
nízkouhlíkových ocelí

Způsob extrakce iontů kovů do organických
rozpouštědel

Biologická čistírna odpadních vod

Zapojení spínačově vzorkující dvoumůstkové
jednotky

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)
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Opravy

HH9A

Ve Věstníku číslo 10/2001 byl uveden nesprávný text anotace (21) PV 2001- 963. Zde následuje správné znění:

(57) Dietetický přípravek v pevné lékové formě, výhodně ve formě tablety, obsahuje jako účinnou složku 80
až  95 % hmotn. sušené rozemleté houbové substance vybrané ze skupiny zahrnující žampiony a hlívy,
zejména pečárku dvouvýtrusou a hlívu ústřičnou. Způsob výroby tablet dietetického přípravku se celý
provádí při teplotě nejvýše 30 °C. Plátky hub se usuší, rozemelou, prosijí, smísí s nosnými a pomocnými
látkami, směs se podrobí suché granulaci, vzniklé brikety se rozdrtí, prosijí a z výsledné směsi se vylisují
tablety.

TH4A

Patent č. 286620, jehož zánik byl zveřejněn ve Věstníku č. 8/2001,  zůstává nadále v platnosti.

V patentovém spisu dokumentu (11)  288564 - B6  jsou uvedeny chybné údaje, které se opravují takto:
- stránka 1, řádek 8  =  po výrazu "kuliček,", místo slova "uspořádaným" má správně být "uspořádaných";
- stránka 1, řádek 30  =  stejná oprava jako v řádku 8;
- stránka 3,  1. nárok, řádek 7  =  stejná oprava jako na stránce 1 v řádku 8.

TH1K

Ve spisu zapsaného užitného vzoru  (11)  11487 - U1  chybí poslední stránka s výkresem.
K tomu se opravuje:
- stránka 4, poslední  řádek  =  místo výrazu "2 výkresy"  má správně být  "3 výkresy";
- stránka 6, na konci stránky  =  ruší se výraz "Konec dokumentu";
a doplňuje se nová stránka 7 s obrázky 8 a 9 a s označením "Konec dokumentu".

Ve spisu zapsaného užitného vzoru  (11)  11257 - U1  jsou uvedeny chybné údaje, které se opravují takto:
- stránka 1, řádek 38  =  mezi výraz "A1S63ADA" a slovo "inicializace" se vkládá  "a/nebo";

- stejná oprava je na stránce 3, řádek 17;
- stránka 1, řádek 41  =  výraz "A1  S62DA" má správně být bez mezery, tj. "A1S62DA";

- stejná oprava je na stránce 3, řádek 20;
- stránka 1, řádek 43  =  výraz "A1  S66ADA" má správně být bez mezery, tj. "A1S66ADA";

- stejná oprava je na stránce 3, řádek 22;
- stránka 2, řádek 4  =  výraz "A  68DAV" má správně být bez mezery, tj. "A68DAV";
- stránka 2, řádek 30  = po prvním slově "karty", ve výrazu "a1SJ71QC24-(R2)" má správně být na začátku velké písmeno, tj.

"A1SJ71QC24-(R2)";
                                    - stejná oprava je na stránce 4, řádek 1.
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ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat ochranných známek

Číselné INID kódy pro označování bibliografických
dat ochranných známek

Číslo zápisu OZ (registrace)
Mezinárodní číslo zápisu OZ
Datum zápisu
Předpokládané datum uplynutí platnosti zápisu/obnovy
Číslo přihlášky OZ (spisu)
Datum podání přihlášky
Datum zveřejnění přihlášky po průzkumu
Datum zveřejnění registrace OZ
Datum vzniku práva přednosti a služeb
Kód třídy výrobků a služeb
Reprodukce OZ
Prostorová OZ
Seznam chráněných výrobků a služeb
Údaje o barevnosti OZ
Kolektivní OZ
Identifikace majitele OZ - jméno a název firmy, ulice,
PSČ a místo sídla majitele, stát, přip. stát USA
Identifikace zástupce - jméno a název firmy, ulice,
PSČ a místo sídla zástupce
Název státu ochrany MOZ

111
811
151
180
210
220
442
450
320
511
540
554
510
590
551
730

740

890

INID codes and minimum required for the identification of
bibliographics data relating to marks

Number of the registration of the mark
Number of the international registration of the mark
Date of the registration
Expected expiration date of the registration/renewal
Number of the application
Date of filing of the application
Date of the publication of the examined application
Date of the publication of the registration
Date of filing of the first application
Class of goods and services
Reproduction of the mark
Three-dimensional mark
List of protected goods and services
Information concerning colours of the mark
The collective mark
Identification of the trademark holder - name and firm name, street,
postcode and place of the headquarter of the trademark holder,
country, possibly State of the USA
Identification of the representative - name and firm name, street,
postcode and place of the headquarter of the representative
Country of protection of the international mark

111
811
151
180
210
220
442
450
320
511
540
554
510
590
551
730

740

890

INID - Kennzahlen und erforderliches Minimum für die
Kennzeichnung bibliographischer Daten zu Marken

Nummer der Registrierung des Warenzeichens
Nummer der internationalen Registrierung des Warenzeichens
Datum der Registrierung
Voraussichtliches Datum des Fristablaufs der Registrierung/der
Erneuerung
Nummer der Anmeldung des Warenzeiches (der Schrift)
Datum der Einreichung der Anmeldung
Datum der Veröffentlichung der Anmeldung nach der Prüfung
Datum der Veröffentlichung der Registrierung des Warenzeichens

111
811
151
180

210
220
442
450

Datum der Entstehung des Prioritätsrechts
Kod der Klasse der Waren und Dienstleistungen
Wiedergabe des Warenzeichens
Räumliches Warenzeichen
Verzeichnis der geschützen Waren und Dienstleistungen
Angabe betreffend die Farbigkeit des Warenzeichens
Kollektives Warenzeichen
Identifizierung des Warenzeichen innhabers - Name und
Handelsfirma, Straße, PLZ und Sitz des Inhabers, Staat, ev. Stat der
Vereinigten Staaten von Amerika
Identifizierung des Vertreters - Name und Handelsfirma, Straße, PLZ
und Sitz des Firma des Vertreters
Staat des Schutzes des internationalen Warenzeichens

320
511
540
554
510
590
551
730

740

890

Codes INID et minimum requis pour l’identification des données
bibliographiques concernat les marques

Numéro de l’enregistrement de la marque
Numéro de l’enregistrement international de la marque
Date de l’enregistrement
Date prévue de l’expiration de l’ enregistrement
(du renouvellement)
Numéro de la demande
Date de dépôt de la demade
Date de la publication de la demade examinée
Date de la publication de l’enregistrement de la marque
Date de dépôt de la première demande
Code de classe des produits et services
Reproduction de la marque
Marque tridimensionnelle
Liste des produits ou services protégés
Informations concernat les couleurs de la marque
Marque collective
Identification du titulaire de la marque - nom et nom commercial, rue,
code postal et siège du  titulaire, pays, éventuellement Etat des Etats
Units d’Amérique
Identification du mandataire - nom et nom commercial, rue, code postal
et siège du mandataire
Etat de la protection de la marque internationale

111
811
151
180

210
220
442
450
320
511
540
554
510
590
551
730

740

890

Коды для идентификации библиографических данных,
относящихся к товарных знакам

Номер регистрации товарного знака
Номер международиой регистрации товарного знака
Дата регистрации
Дата прекращения действия регистрации/возобновления
Номер заявки товарного знака
Дата подачи заявки
Дата публикации заявки после экспертизы
Дата публикации регистрации товарного знака
Дата возникновения прав приоритета
Код класа товаров и услуг
Изовражение товарово знака
Объёмный знак
Перечень охраняемых товаров и услуг
Указание цветов товарово знака
Коллективный знак
Идентификация владельца товарово знака - фамилия и название
фирмы, улица, почтовый код и место пребывания владельца,
государство или штат США
Идентификация поверенного - фамилия и название фирмы, улица,
почтовый код и место поверенного
Название государства охраны международиого товарного знака

111
811
151
180
210
220
442
450
320
511
540
554
510
590
551
730

740

890
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PŘEHLED
 zveřejněných přihlášek ochranných známek

Číselný přehled

108298, 126748, 130396, 130398, 130399, 130514, 138413, 140606, 141639, 143240, 143682, 144215, 144745, 145023,
145026, 145137, 145215, 145569, 145725, 145957, 146202, 146203, 146306, 146438, 146978, 147082, 147083, 147166,
147167, 147338, 147447, 147505, 147506, 147507, 147592, 147593, 148169, 148170, 148171, 149354, 150410, 150675,
150967, 151335, 151797, 151847, 152089, 152168, 152456, 152771, 152772, 152909, 152991, 153225, 153421, 153422,
153911, 154019, 154020, 154021, 154147, 154148, 154149, 154150, 154151, 154177, 154334, 154492, 154643, 154663,
154838, 155088, 155210, 155286, 155287, 155313, 155382, 155460, 155768, 155769, 155859, 155964, 156012, 156048,
156120, 156618, 156868, 157364, 157368, 157428, 157678, 157689, 158038, 158412, 158601, 158672, 158780, 158782,
158800, 158809, 158810, 158811, 158872, 158921, 158992, 159084, 159121, 159122, 159216, 159217, 159267, 159288,
159381, 159451, 159518, 159631, 159843, 159852, 159971, 160051, 160172, 160184, 160216, 160217, 160257, 160356,
160391, 160423, 160549, 160619, 160637, 160651, 160703, 160746, 160747, 160798, 160818, 160852, 160881, 160887,
160924, 160973, 161000, 161037, 161041, 161052, 161055, 161056, 161058, 161069, 161097, 161112, 161141, 161156,
161174, 161344, 161379, 161408, 161426, 161447, 161451, 161546, 161553, 161558, 161559, 161560, 161642, 161643,
161651, 161652, 161654, 161758, 161791, 161797, 161837, 161971, 162004, 162005, 162011, 162012, 162055, 162065,
162078, 162079, 162132, 162133, 162168, 162182, 162208, 162210, 162258, 162260, 162261, 162262, 162264, 162281,
162284, 162285, 162287, 162336, 162337, 162393, 162394, 162426, 162431, 162432, 162471, 162472, 162473, 162480,
162481, 162512, 162515, 162583, 162623, 162640, 162675, 162676, 162690, 162692, 162717, 162719, 162731, 162824,
162836, 162842, 162845, 162851, 162883, 162935, 162936, 162937, 162938, 163036, 163040, 163048, 163049, 163055,
163059, 163071, 163075, 163080, 163081, 163126, 163143, 163150, 163151, 163152, 163225, 163226, 163243, 163252,
163284, 163296, 163319, 163335, 163336, 163373, 163389, 163420, 163448, 163458, 163490, 163491, 163492, 163504,
163698, 163736, 163740, 163759, 163865, 163867, 163868, 163870, 163875, 163876, 163877, 163878, 163899, 163902,
163916, 163923, 163924, 163925, 163930, 164040, 164047, 164084, 164099, 164213, 164248, 164269, 164322, 164324,
164409, 164464, 164465, 164466, 164524, 164547, 164580, 164669, 164672, 164721, 164730, 164746, 164751, 164948,
164958, 164991, 164993, 165073, 165075, 165076, 165088, 165113, 165120, 165141, 165142, 165158, 165184, 165189,
165190, 165192, 165195, 165197, 165204, 165205, 165223, 165224, 165231, 165260, 165267, 165288, 165291, 165307,
165308, 165337, 165338, 165374, 165375, 165386, 165419, 165420, 165428, 165434, 165443, 165444, 165445, 165446,
165572, 165594, 165596, 165615, 165616, 165619, 165641, 165654, 165655, 165668, 165671, 165678, 165679, 165680,
165681, 165702, 165706, 165708, 165709, 165723, 165750, 165752, 165759, 165763, 165764, 165765, 165767, 165771,
165773, 165774, 165775, 165776, 165795, 165847, 165849, 165850, 165851, 165856, 165893, 165904, 165913, 165917,
165918, 165919, 165921, 165923, 165927, 165928, 165929, 165931, 165932, 165933, 165934, 165935, 165936, 165943,
165944, 165958, 165959, 166004, 166017, 166019, 166020, 166021, 166022, 166032, 166034, 166054, 166063, 166064,
166065, 166066, 166073, 166101, 166102, 166104, 166105, 166108, 166109, 166110, 166111, 166112, 166113, 166132,
166134, 166136, 166137, 166139, 166163, 166168, 166178, 166179, 166181, 166186, 166187, 166190, 166196, 166209,
166210, 166224, 166226, 166261, 166290, 166299, 166300, 166319, 166321, 166326, 166341, 166343, 166346, 166347,
166358, 166362, 166366, 166367, 166368, 166373, 166374, 166377, 166382, 166383, 166384, 166386, 166396, 166397,
166398, 166399, 166404, 166406, 166407, 166419, 166420, 166421, 166422, 166423, 166424, 166425, 166426, 166444,
166445, 166446, 166447, 166451, 166452, 166455, 166457, 166458, 166459, 166460, 166461, 166475, 166476, 166477,
166479, 166480, 166481, 166492, 166495, 166504, 166505, 166506, 166526, 166540, 166541, 166542, 166543, 166544,
166547, 166548, 166571, 166578, 166591, 166593, 166594, 166610, 166613, 166619, 166620, 166631, 166637, 166638,
166646, 166647, 166649, 166650, 166651, 166652, 166668, 166671, 166688, 166708, 166725, 166726, 166727, 166744,
166761, 166762, 166763, 166765, 166785, 166791, 166794, 166798, 166802, 166803, 166805, 166806, 166807, 166819,
166820, 166825, 166827, 166828, 166829, 166830, 166831, 166832, 166841, 166848, 166849, 166850, 166854, 166858,
166859, 166860, 166861, 166863, 166864, 166865, 166866, 166868, 166869, 166889, 166890, 166891, 166901, 166902,
166904, 166905, 166906, 166907, 166908, 166909, 166918, 166930, 166931, 166932, 166933, 166939, 166940, 166941,
166942, 166948, 166954, 166957, 166961, 166967, 166983, 166987, 166989, 166994, 166995, 167009, 167017, 167018,
167019, 167020, 167021, 167023, 167024, 167025, 167050, 167057, 167059, 167066, 167068, 167103, 167118, 167119,
167121, 167122, 167129, 167132, 167133, 167140, 167141, 167142, 167158, 167167, 167168, 167173, 167174, 167175,
167176, 167178, 167215, 167220, 167221, 167223, 167224, 167226, 167227, 167233, 167235, 167243, 167258, 167259,
167260, 167261, 167271, 167272, 167274, 167275, 167276, 167282, 167289, 167290, 167291, 167292, 167293, 167305,
167306, 167319, 167327, 167332, 167335, 167336, 167459, 167460, 167461, 167462, 167468, 167509, 167514, 167515,
167522, 167524, 167532, 167533, 167534, 167535, 167559, 167561, 167563, 167565, 167566, 167568, 167570, 167572,
167603, 167616, 167626, 167627, 167628, 167631, 167632, 167638, 167647, 167648, 167649, 167650, 167656, 167708,
167747, 167757, 167759, 167791, 167800, 167837, 167838, 167843, 167845, 167853, 167855, 167858, 167868, 167869,
167999, 168000, 168003, 168005, 168007, 168025, 168026, 168027, 168028, 168072, 168073, 168080, 168091, 168117,
168120, 168144, 168145, 168148, 168173, 168193, 168194, 168195, 168205, 168206, 168241, 168242, 168283, 168284,
168308, 168312, 168313, 168314, 168317, 168319, 168320, 168329, 168330, 168561, 168564, 168566, 168585, 168586,
168587, 168645, 168649, 168650, 168651, 168666, 168667, 168668, 168721, 168722, 168723, 168724, 168725, 168726,
168727, 168728, 168729, 168730, 168827, 168828, 168838, 168839, 168840, 168873, 168874, 168911, 168912, 168913,
168937, 168943, 168951, 168952, 168954, 168955, 168974, 168979, 169097, 169098, 169099, 169100, 169178, 169179,
169180, 169181, 169227, 169228, 169291, 169334, 169335, 169336, 169337, 169338, 169339, 169371, 169372, 169402,
169479, 169480, 169506, 169509, 169594, 169645, 169646, 169660, 169661, 169662, 169689, 169716, 169809, 169822,
169825, 169886, 169889, 169891, 169952, 169953, 169954, 169988, 170357, 170361, 170440, 170469, 170554, 171004,
171005, 171006, 171029, 171030, 171035, 171133, 171147, 171281, 171282, 171392, 171393, 171468, 171469, 171676,
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05.02.1996

30.10.1997

23.02.1998

23.02.1998

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

05.02.1996

30.10.1997

23.02.1998

23.02.1998

(540)

(540)

(540)

PŘEKVAPENÍ

Žlutý telefon

Yellow Phone

(740)

(740)

(740)

Ing. Kavínková Ludmila, patentový zástupce, Rott, Růžička
a Guttmann, patentová, známková a právní kancelář, Nad
Štolou 12, Praha 7

JUDr. Zelený Pavel, Společná advokátní kancelář Všetečka
a partneři, Hálkova 2, Praha 2

Ing. Chlustina Jiří, UNIPATENT, J.Masaryka 43-47, Praha
2-Vinohrady

(540)

Zveřejněné přihlášky ochranných známek

Číselný přehled

171700, 171718, 171734, 172208, 172244, 172268, 172270, 172277, 172279, 172281, 172283, 172285, 172287, 172289,
172317, 172319, 172321, 172323, 172386, 172422, 172545

(1) filmy; (3) parfumerie; (9) elektronické přístroje pro
příjem, přenos a záznam zvuku a obrazu zejména
rozhlasové a televizní přijímače, videokamery,
fotokamery, walkmeny, fotografické přístroje všeho druhu;
(14) hodinky a hodinářské zboží, módní doplňky z kůže,
kovu, dřeva, bižuterie z kůže, kovu, dřeva; (16) periodické
a neperiodické tiskoviny všeho druhu, kancelářské potřeby
z papíru, zejména bloky, kalendáře, fotoalba, dopisní
papíry, desky, apod., psací potřeby, drobné kancelářské
potřeby z plastů a kovu; (18) kožené zboží zejména
kabelky, kufry a cestovní tašky, opasky, slunečníky a
deštníky; (25) oděvy a pokrývky hlavy, obuv; (28)
sportovní potřeby spadající do třídy 28; (35) propagace;
(41) vydavatelství a nakladatelství.

(41) služby v oblasti zábavy, zvláště výroba a distribuce
televizních programů, hraných filmů, nahraných audio a
video pásků, nahraných audio a video kazet, nahraných
audio a videodisků, CD-ROMu, zajišťování on-line
informací v oblasti zábavy přenášené prostřednictvím další
sítě přes připojené počítačové sítě na bázi společného
protokolu.

(9) telefonní seznamy, seznamy adres, periodika, průvodci,
kalendáře, ročenky na všech druzích elektronických nosičů
včetně seznamu léků, adres lékáren a informací určených

pro laickou i odbornou veřejnost, zvukové, obrazové
záznamy, záznamy dat, nosiče: zejména desky, diskety,
pásky, kazety, zásobníky a karty nesoucí záznam nebo
určené k nahrávání zvukového záznamu, video záznamu,
záznamu dat, pojmů, her, grafů, textů, programů a
informací, počítačové programy a hry, videohry,
elektronické hry, paměťové nosiče, kompaktní disky, CD
ROM nosiče, elektricky, magneticky a opticky
zaznamenaná data pro počítače, software; (16) telefonní
seznamy, seznamy adres, periodika, průvodce, kalendáře,
ročenky, diáře, mapy a skládačky, manuály včetně seznamů
léků, adres lékáren a zdravotnických informací určených
pro laickou i odbornou veřejnost; (35) marketing, služby
propagační, inzertní služby, komercionalizace a publicita v
uvedených publikacích a katalozích; (38) komunikace
prostřednictvím a nebo mezi počítači a počítačovými
terminály, přenos vzkazů a informací za pomoci počítačů,
spojení přístupu do databází, on-line /spřažené/ služby,
přenos informací pomocí počítačových sítí, komunikace
pomocí sítě Internetu, datové telekomunikační služby; (39)
distribuce tiskařských výrobků všeho druhu a informací na
všech druzích nosičů; (41) vydavatelství a nakladatelství;
(42) vývoj, konzultace a šíření software, konzultační a
poradenská činnost ve výše uvedených oborech a službách.

(9) telefonní seznamy, seznamy adres, periodika, průvodci,
kalendáře, ročenky na všech druzích elektronických nosičů
včetně seznamu léků, adres lékáren a informací určených
pro laickou i odbornou veřejnost, zvukové, obrazové
záznamy, záznamy dat, nosiče: zejména desky, diskety,
pásky, kazety, zásobníky a karty nesoucí záznam nebo
určené k nahrávání zvukového záznamu, video záznamu,
záznamu dat, pojmů, her, grafů, textů, programů a
informací, počítačové programy a hry, videohry,
elektronické hry, paměťové nosiče, kompaktní disky, CD
ROM nosiče, elektricky, magneticky a opticky
zaznamenaná data pro počítače, software; (16) telefonní
seznamy, seznamy adres, periodika, průvodce, kalendáře,
ročenky, diáře, mapy a skládačky, manuály včetně seznamů
léků, adres lékáren a zdravotnických informací určených
pro laickou i odbornou veřejnost; (35) marketing, služby
propagační, inzertní služby, komercionalizace a publicita v
uvedených publikacích a katalozích; (38) komunikace
prostřednictvím a nebo mezi počítači a počítačovými
terminály, přenos vzkazů a informací za pomoci počítačů,
spojení přístupu do databází, on-line /spřažené/ služby,
přenos informací pomocí počítačových sítí, komunikace
pomocí sítě Internetu, datové telekomunikační služby; (39)

(511)

(511)

(511)

(511)

1, 3, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 41

41

9, 16, 35, 38, 39, 41, 42

9, 16, 35, 38, 39, 41, 42

O 108298

O 126748

O 130396

O 130398

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

MONA spol.s r.o., Malá Štěpánská 17, Praha 2,
Česká republika

TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, Los
Angeles, Spojené státy americké, California

Mediatel, spol. s r.o., Na Florenci 29, Praha 1, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)
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23.02.1998

27.02.1998

08.12.1998

04.03.1999

07.04.1999

26.05.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

23.02.1998

27.02.1998

08.12.1998

04.03.1999

07.04.1999

26.05.1999

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

Gelbes Telefon

Dr. Theiss Salviadent

MISTR VÝČEPNÍCH

IBIS INFORMATION
SYSTEMS

Baf

Český svět

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Chlustina Jiří, UNIPATENT, J.Masaryka 43-47, Praha
2-Vinohrady

Ing. Chlustina Jiří, UNIPATENT, J.Masaryka 43-47, Praha
2-Vinohrady

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová,
známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7

Ing. Kendereški Dušan, patentový zástupce, Lidická 51,
Brno

Ing. Langhans Jiří, Na svahu 919/17, Třebíč

distribuce tiskařských výrobků všeho druhu a informací na
všech druzích nosičů; (41) vydavatelství a nakladatelství;
(42) vývoj, konzultace a šíření software, konzultační a
poradenská činnost ve výše uvedených oborech a službách.

(9) telefonní seznamy, seznamy adres, periodika, průvodci,
kalendáře, ročenky na všech druzích elektronických nosičů
včetně seznamu léků, adres lékáren a informací určených
pro laickou i odbornou veřejnost, zvukové, obrazové
záznamy, záznamy dat, nosiče: zejména desky, diskety,
pásky, kazety, zásobníky a karty nesoucí záznam nebo
určené k nahrávání zvukového záznamu, video záznamu,
záznamu dat, pojmů, her, grafů, textů, programů a
informací, počítačové programy a hry, videohry,
elektronické hry, paměťové nosiče, kompaktní disky, CD
ROM nosiče, elektricky, magneticky a opticky
zaznamenaná data pro počítače, software; (16) telefonní
seznamy, seznamy adres, periodika, průvodce, kalendáře,
ročenky, diáře, mapy a skládačky, manuály včetně seznamů
léků, adres lékáren a zdravotnických informací určených
pro laickou i odbornou veřejnost; (35) marketing, služby
propagační, inzertní služby, komercionalizace a publicita v
uvedených publikacích a katalozích; (38) komunikace
prostřednictvím a nebo mezi počítači a počítačovými
terminály, přenos vzkazů a informací za pomoci počítačů,
spojení přístupu do databází, on-line /spřažené/ služby,
přenos informací pomocí počítačových sítí, komunikace
pomocí sítě Internetu, datové telekomunikační služby; (39)
distribuce tiskařských výrobků všeho druhu a informací na
všech druzích nosičů; (41) vydavatelství a nakladatelství;
(42) vývoj, konzultace a šíření software, konzultační a
poradenská činnost ve výše uvedených oborech a službách.

(5) léčiva, farmaceutické a kosmetické výrobky z
přírodních komponentů, léčivé rostliny a medicinální
bylinné čaje, medicinální dietetické potraviny jako např.
přípravky k doplnění základních potravin na zeleninové
bázi, čaj a bylinné čaje pro lékařské účely, rostlinné
výtažky prosté alkoholu, též ve formě bonbónů a kapslí.

(31) slad, slad drcený, sladové výtažky, ječné klíčky,
sladový výtažek pro pekaře, chmel včetně chmelových
šišek; (32) pivo světlé nebo tmavé, lehká piva a ležáky,
pivo zázvorové, pivo nealkoholické, pivo speciální a
příležitostní, např. s vyšším procentem alkoholu, pivo
pšeničné, pivo kvasnicové, chmelové výtažky pro výrobu
piva; (35) propagační a reklamní činnost, vydávání reklam
na počítačových sítích, výstavy, veletrhy k reklamním a
obchodním účelům a doprovodné programy; (41) výstavy
ke kulturním nebo vzdělávacím účelům, pořádání soutěží s
pivní tématikou, např. soutěž o načepování sklenice piva
bez dotočení, soutěž o nejlepšího výčepního, výčepní,
pořádání soutěže s vyhodnocením druhu piva s nejlepší
(nejvyšší) kvalitou, pořádání vzdělávacích pořadů o pivě,
vydávání informací na počítačových sítích, např.
INTERNET, vydávání dat na strojně čitelných nosičích,
např. magnetických, optických a jiných nosičích; (42)
čepování piva, zajišťování technického vybavení výstavišť
a výstavních ploch, odborné doprovodné programy,
zejména o pivovarnictví.

(35) činnost organizačních a ekonomických poradců,
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, inzertní a
reklamní činnost, automatizované zpracování dat,
pronájem kancelářských strojů, kancelářské práce,
administrativa, pomoc při řízení obchodní činnosti; (41)
školicí činnost; (42) pronájem zařízení pro zpracování dat,
práce počítačovou technikou, technické poradenství s
výjimkou poradenství v oblasti výpočetní techniky,
počítačové průzkumy, práce prostřednictvím Internetu a
jiných sítí a databází jako rešeršní práce a technický
průzkum, inženýrské služby, pronájem počítačů.

(29) mléko, mléčné výrobky (s výjimkou mléčných
nápojů), konzervované ovoce, rosoly a zavařeniny; (30)
cukr, zmrzlina ovocná i smetanová, zmrzliny všech druhů,
mléčné a ovocné krémy, mražené zmrzlinové výrobky,
žvýkačky a žvýkací tablety.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 16, 35, 38, 39, 41, 42

5

31, 32, 35, 41, 42

35, 41, 42

29, 30

16, 35, 41

O 130399

O 130514

O 138413

O 140606

O 141639

O 143240

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Mediatel, spol. s r.o., Na Florenci 29, Praha 1, Česká
republika

Mediatel, spol. s r.o., Na Florenci 29, Praha 1, Česká
republika

Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Michelinstrasse 10,
Homburg, Německo

SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o.,
Špitálka 41, Brno, Česká republika

IBIS information systems a.s., Kounicova 67a,
Brno, Česká republika

MARON, spol.s r.o., K prádlu 5, Horní Suchá, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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10.06.1999

25.06.1999

08.07.1999

20.07.1999

20.07.1999

23.07.1999

27.07.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

02.03.1999

25.06.1999

08.07.1999

20.07.1999

20.07.1999

23.07.1999

27.07.1999

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

ARMOREXPRESS

www.jobonline.cz

KNIHY ODVAHY A
DOBRODRUŽSTVÍ

ART PRESTIGE

TONOCALCIN
(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Otakar Švorčík, Společná advokátní kancelář
Všetečka Zelený Švorčík Kalenský, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová,
známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7

Ing. Fischer Michael, FISCHER + PARTNER, Podskalská 2,
Praha 2

Ing. Vandělíková Jana, Bohemia Patent, Petrská 12, Praha
1

Ing. Kučera Zdeněk, Padělky 548 (P.O.BOX 92), Slušovice

(540)

(540)

(16) tiskárenské výrobky, papírenské zboží; (35)
propagační činnost, reklama; (41) výchova, vzdělávání,
zábava.

(1) směsi pro úpravu a nanášení na betonové plochy, směsi
pro tvrzený beton, směsi na ochranu betonových povrchů
před prachem, směsi pro těsnění betonových povrchů,
pryskyřicové směsi a epoxidové pryskyřice; (19) nekovové
stavební materiály, injektovací materiály, nekovové
materiály pro povrchovou úpravu podlah, stěn, palub,
letišních ploch, parkovišť, silnic, hřišť apod., nekovové
těsnicí a spojovací materiály a výrobky, pružné výplně pro
stavebnictví, podlahové omítníky.

(35) nabídka pracovních možností realizovaná
prostřednictvím inzerátů zveřejněných na internetových
stránkách; (38) šíření informací v personální oblasti
prostřednictvím Internetu.

(9) nahrané i nenahrané nosiče optických a zvukových
záznamů, zejména audiokazety, videokazety,
magnetofonové pásky, gramofonové desky, kompaktní
disky, videodisky; (16) tiskoviny, zejména knihy, časopisy,
katalogy, prospekty, plakáty, periodické a neperiodické
publikace, fotografie, drobné papírové výrobky zejména
obtisky, omalovánky, vystřihovánky, obalové materiály,
herní plány z kartonu; (28) hračky, hry individuelní a
společenské, herní předměty uložené v kartonových
obalech; (35) inzertní a reklamní činnost; (39) zasilatelství
nahraných nosičů zvukových a obrazových záznamů,
fotografií, her a hraček, distribuce tiskovin; (41)
vydavatelská a nakladatelská činnost, vzdělávací a zábavná
činnost, pořádání knižních výstav, kulturních soutěží a
filmových přehlídek, půjčování nahraných nosičů
zvukových a obrazových záznamů, knih, časopisů,
zprostředkování v oblasti umění a kultury; (42) služby
překladatelské, grafické, tiskařské.

(39) organizování cest; (41) výchova, vzdělávání, zábava,
sportovní a kulturní aktivity.

(5) léčiva, léčivé přípravky, farmaceutické výrobky.

(1) protizmrazovací prostředky, destilovaná voda pro
technické účely, zimní a letní náplně do autoostřikovačů;
(3) mycí a leštící prostředky; (4) paliva tuhá, kapalná i
plynná včetně pohonných hmot; (35) zprostředkování
obchodních záležitostí, poradenství k obchodní a prodejní
činnosti; (37) čerpací stanice pohonných hmot.

(25) obuv, kloboučnické zboží.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

1, 19

35, 38

9, 16, 28, 35, 39, 41, 42

39, 41

5

1, 3, 4, 35, 37

25

O 143682

O 144215

O 144745

O 145023

O 145026

O 145137

O 145215

O 145569

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

MARŠÁLEK Milan, Mánesova 44, Praha 2, Česká
republika

Armorex Limited, Riverside House, Bury Road,
Lavenham, Velká Británie

E.Z.XL CZ, s.r.o., Nad Kazankou 28, Praha 7, Česká
republika

ALBATROS nakladatelství, a.s., Truhlářská 9,
Praha 1, Česká republika

Ing. Myslilová Hana, Hlavní 80, Praha 4, Česká
republika

MEDICOM INTERNATIONAL s.r.o., Vídeňská 102,
Brno, Česká republika

FOX AZ, a.s., K Pasekám 2984, Zlín, Česká republika

Voznica Petr, Zachova 10, Brno, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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05.08.1999

11.08.1999

19.08.1999

26.08.1999

26.08.1999

31.08.1999

03.09.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

05.08.1999

11.08.1999

19.08.1999

26.08.1999

26.08.1999

31.08.1999

03.09.1999

(540)

(540)

(540)

(540)

ESMERALDA

FIRESTOP

VIRTUAL TOBACCO
SHOP

BAUKOMPLEX

(740)

(740)

(740)

Müller Václav, patentový zástupce, Filipova 2016, Praha 4

Ing. Soukup Petr, Patentová kancelář, Švédská 3, Olomouc

Ing. Kučera Zdeněk, Padělky 548 (P.O.BOX 92), Slušovice

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(33) alkoholické nápoje, vína včetně vín šumivých a
perlivých, alkohol, likéry.

(29) maso a masové výrobky, jako masové pasty,
pomazánky na chléb, paštiky, masové krémy, přesnídávky,
masové lanšmíty, ryby, drůbež, zvěřina, masové výtažky,
ovoce, zelenina, houby, konzervované a sterilované,
konzervovaná hotová jídla, oleje a tuky jedlé; (30) hořčice,
ocet, kečupy, kečupové omáčky, omáčky, pikantní
omáčky, omáčky v prášku, koření.

(1) hasící látky, prostředky a hasební sloučeniny; (6)
zámečnické výrobky zahrnuté ve tř.6; (9) hasící přístroje,
automatické hasící systémy a stabilní hasící zařízení včetně
příslušenství a detekčních hadiček, protipožární signalizace.

(34) tabák, tabák v surovém stavu, tabák zpracovaný,
tabák v balících a ve smotkách, tabák šňupavý a žvýkací,
tabatěrky a tabákové výrobky, cigarety, cigára, doutníky,
dutinky, fajfky, dýmky, cigaretové papírky, zapalovače,
lulky, lulkové tabáky, zápalky, potřeby pro kuřáky,
cigaretové krabice a pouzdra, cigaretové špičky a náustky,
cigarillos, kuřácké soupravy; (35) inzertní a reklamní
činnost, zprostředkovatelské, marketingové, informační,
databázové a poradenské služby v oblasti obchodu s
tabákovými výrobky, včetně oblasti poskytování
obchodních služeb prostřednictvím internetu.

(9) přístroje pro zpracování informací, počítače a jejich
součásti, software na nahraných nosičích, komponenty pro
počítačové sítě, elektronické softwarové informační
systémy pro počítače, nosiče informací v elektronické
formě; (35) hromadné zpracování dat; (42) poskytování
software, programování, výzkum a vývoj software.

(5) medicinální čaje; (29) maso, ryby, drůbež, zvěřina,
masové výtažky konzervované, sušené a vařené ovoce a
zelenina, rosoly a zavařeniny, vejce, potraviny v
konzervách, nálevy na saláty, saláty ovocné a zeleninové
balené nebo v konzervách; (30) káva, čaj, kakao, cukr,
rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky, med, sirup, melasy,
sůl, hořčice, ocet, chuťové omáčky, led na chlazení,
papírové sáčky plněné čajem nahrazující filtry na čaj; (32)
pivo, lehká piva a ležáky, vody minerální a šumivé a jiné
nealkoholické nápoje, sirupy a jiné přípravky k přípravě
nápojů, šťávy ovocné a nápoje z ovocných šťáv
nealkoholických (nezkvašených), šťávy ovocné,
lihuprosté, šťávy (výtažky) pro kuchyni jako nápoj,
šumivé ovocné nápoje (lihuprosté), šumivé nápoje s
ovocnou šťávou.

(3) kosmetické výrobky a přípravky, parfumerie, oleje,
mýdla, ústní kosmetika, vlasová kosmetika, přípravky pro
čištění, mytí, praní apod; (5) léky a léčiva, veterinární
přípravky, dietetické výrobky a potraviny k lékařským
účelům, zdravotnické potřeby uvedené v této třídě; (9)
přístroje pro záznam, převod a reprodukci zvuku nebo
obrazu, přístroje pro zpracování informací a počítače,
software, informační systémy, elektronické nosiče
informací, přístroje pro kontrolu, vážení, měření a
signalizaci, přístroje spotřební elektroniky, přístroje
spojové a telekomunikační techniky; (19) stavební
materiály nekovové; (35) zprostředkovatelská činnost v
oblasti obchodu; (37) servisní, montážní a opravárenské
služby vyhrazených elektrických zařízení, opravy

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

33

29, 30

1, 6, 9

34, 35

9, 35, 42

5, 29, 30, 32

3, 5, 9, 19, 35, 37, 39, 41, 42

O 145725

O 145957

O 146202

O 146203

O 146306

O 146438

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

MB VÍNO a.s., Vídeňská 6, Mikulov, Česká republika

HAMÉ, a.s., Babice č.572, Česká republika

TEPOSTOP, spol. s r.o., Pardubická 1400, Přelouč,
Česká republika

Jesenská Jana, Zelená 3, Olomouc, Česká republika

TurboConsult s.r.o., Botanická 56, Brno, Česká
republika

BALÍRNY ČAJE DUKÁT a.s., Padělky II/3957, Zlín,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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17.09.1999

21.09.1999

21.09.1999

22.09.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

17.09.1999

21.09.1999

21.09.1999

22.09.1999

(540) POLYSHAPE

(740)

(740)

(740)

Ing. Novotný Karel, Novotný, Ziegrosser a partner,
Terronská 21, Praha 6

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová,
známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová,
známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

motorových vozidel, truhlářství, jako např. opravy
nábytku, opravy trámů apod., zednictví; (39) činnost
cestovní kanceláře, průvodcovská činnost, silniční
motorová doprava, odtahová služba, silniční zdravotní
dopravní služba, taxislužba; (41) vydavatelská a
nakladatelská činnost; (42) ubytovací služby, hostinská
činnost, tlumočení a překladatelská činnost.

(4) aditiva do motorových paliv, motorová paliva, oleje,
maziva; (12) pozemní dopravní prostředky, automobily,
bicykly, motocykly, tříkolky, lodě a jejich příslušenství a
náhradní díly; (16) periodické a neperiodické publikace,
výrobky z papíru, tiskoviny a tiskopisy, reklamní a
propagační tiskoviny, plakáty, brožury, manuály, mapy,
průvodce, hrací karty, psací potřeby, kancelářské potřeby,
obaly a tašky z papíru a umělých hmot; (35) reklamní,
propagační a inzertní činnost, reklamní a propagační tisk
jako služby, pomoc při řízení a vedení obchodní činnosti,
kancelářské práce, zprostředkování obchodu; (37)
provozování autoservisu se všemi službami s tím
spojenými, montáž servis, údržba a opravy pozemních
dopravních prostředků a jejich příslušenství; (42)
hostinské, restaurační a hotelové služby, provozování
občerstvovacích stánků a podobných zařízení pro rychlé
občerstvení, provoz kantýn a jídelen.

(29) bramborové lupínky včetně smažených bramborových
lupínků; (30) výrobky z bramborového a obilného těsta.

(29) bramborové lupínky včetně smažených bramborových
lupínků; (30) výrobky z bramborového a obilného těsta.

(9) aparáty a přístroje vědecké, geodetické, elektrické
(zařazené ve třídě 9), elektronické (zařazené ve třídě 9),
fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení,
měření, signalizaci, kontrolu, záchranu a přístroje učební,
aparáty pro záznam, uchování, převod, přenos nebo
reprodukci zvuku nebo obrazu, telefony, záznamníky, faxy,
magnetické nebo optické suporty zvukových nebo zvukově
obrazových záznamů, kalkulační stroje, přístroje pro
zpracování informací a počítače včetně jejich jednotlivých
součástí a náhradních dílů ze třídy 9, baterie, akumulátory,
počítačové hry, pohledy ilustrované se zvukovou
nahrávkou, hlavolamy elektrické nebo elektronické, hrací
skříně uváděné v činnost vhozením mince, reklamní
přístroje na střídavé obrazy, reklama světelná, reklamní
světelné přístroje, nosiče záznamů nahrané i nenahrané,
videokazety nahrané i nenahrané, audiokazety nahrané i
nenahrané, audiovizuální programy, audiovizuální díla,
audiovizuální díla v digitální podobě, filmy, hudební díla,
CD disky, programové vybavení pro počítače, software,
informační software, hardware výpočetní techniky nebo
komunikační nebo informační techniky, elektronické
databáze a databázové produkty, informace a záznamy v
elektronické podobě na nosičích nebo i v elektronických,
datových, informačních, počítačových a komunikačních
sítích všeho druhu, elektronické, datové, informační,
komunikační a výpočetní sítě vč. jednotlivých součástí a
náhradních dílů obsažených ve třídě 9, multimediální
aplikace, multimediální nebo 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, datové, informační, elektronické, komunikační a
počítačové sítě, poskytování informací a jiných
informačních produktů komerčního charakteru, zejm. pro
oblasti životního prostředí, zprostředkování v obchodních
vztazích, merchandising, franchising, automatizované
zpracování dat, služby, které zahrnují záznam, přepis,

(511)

(511)

(511)

(511)

4, 12, 16, 35, 37, 42

29, 30

29, 30

9, 35, 41, 42

O 146978

O 147082

O 147083

O 147166

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

BAUKOMPLEX a.s., Dlouhá 158, Lipnice nad
Sázavou, Česká republika

Rychloservis a.s., Školská 3/660, Praha 1, Česká
republika

INTERSNACK a.s., Choustník 164, Česká republika

INTERSNACK a.s., Choustník 164, Česká republika(510)

(510)

(510)

(510)
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22.09.1999

29.09.1999

30.09.1999

01.10.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

22.09.1999

29.09.1999

30.09.1999

01.10.1999

(540)

(540)

SILVISIM

EZ KLADNO
(740)

(740)

(740)

Lukajová Dana, patentový zástupce, Advokátní a patentová
kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Petrská 12, Praha 1

Lukajová Dana, patentový zástupce, Advokátní a patentová
kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Petrská 12, Praha 1

Ing. Sedlák Jiří, Pražská 58, České Budějovice

(540)

vypracování, kompilaci přenášení  nebo systematičnost
písemných, datových a elektronických sdělení a záznamů,
jakož i využívání nebo kompilaci matematických a
statistických údajů, organizování komerčních a reklamních
výstav; (41) publikační činnost,  vzdělávací a výchovná
činnost v oblasti životního prostředí a ekologie a v oblasti
ekologických technologií, výstavní činnost zejména v
oblasti ekologie a životního prostředí; (42)
zprostředkovatelská činnost v oblasti životního prostředí.

(9) aparáty a přístroje vědecké, geodetické, elektrické
(zařazené ve třídě 9), elektronické (zařazené ve třídě 9),
fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení,
měření, signalizaci, kontrolu, záchranu a přístroje učební,
aparáty pro záznam, uchování, převod, přenos nebo
reprodukci zvuku nebo obrazu, telefony, záznamníky, faxy,
magnetické nebo optické suporty zvukových nebo zvukově
obrazových záznamů, kalkulační stroje, přístroje pro
zpracování informací a počítače včetně jejich jednotlivých
součástí a náhradních dílů ze třídy 9, baterie, akumulátory,
počítačové hry, pohledy ilustrované se zvukovou
nahrávkou, hlavolamy elektrické nebo elektronické, hrací
skříně uváděné v činnost vhozením mince, reklamní
přístroje na střídavé obrazy, reklama světelná, reklamní
světelné přístroje, nosiče záznamů nahrané i nenahrané,
videokazety nahrané i nenahrané, audiokazety nahrané i
nenahrané, audiovizuální programy, audiovizuální díla,
audiovizuální díla v digitální podobě, filmy, hudební díla,
CD disky, programové vybavení pro počítače, software,
informační software, hardware výpočetní techniky nebo
komunikační nebo informační techniky, elektronické
databáze a databázové produkty, informace a záznamy v
elektronické podobě na nosičích nebo i v elektronických,
datových, informačních, počítačových a komunikačních
sítích všeho druhu, elektronické, datové, informační,
komunikační a výpočetní sítě vč. jednotlivých součástí a
náhradních dílů obsažených ve třídě 9, multimediální
aplikace, multimediální nebo 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, datové, informační, elektronické, komunikační a
počítačové sítě, poskytování informací a jiných
informačních produktů komerčního charakteru, zejm. pro
oblasti životního prostředí, zprostředkování v obchodních
vztazích, merchandising, franchising, automatizované
zpracování dat, služby, které zahrnují záznam, přepis,
vypracování, kompilaci přenášení  nebo systematičnost
písemných, datových a elektronických sdělení a záznamů,
jakož i využívání nebo kompilaci matematických a
statistických údajů, organizování komerčních a reklamních
výstav; (41) publikační činnost,  vzdělávací a výchovná
činnost v oblasti životního prostředí a ekologie a v oblasti
ekologických technologií, výstavní činnost zejména v
oblasti ekologie a životního prostředí; (42)
zprostředkovatelská činnost v oblasti životního prostředí.

(9) rozvaděče nízkého napětí; (37) montáž, opravy a
údržba el. zařízení; (42) inženýrská činnost v oblasti
enegertiky.

(6) kovové skříně elektrických rozvaděčů, kovové nosné
konstrukce a žlabové systémy pro kabeláže; (9) přístroje a
nástroje vědecké, námořní, geodetické, elektrické, jako
jsou např. rozvaděče nízkého napětí, výrobky pro
elektroinstalace, zejména kabely, spínače, jističe,
přípojnicové systémy apod., elektronická zařízení jako
např. elektrické a elektronické řídící systémy, systémy pro
měření a regulaci, přístroje fotografické, filmové, přístroje
pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci),
záchranu a přístroje pro vyučování, přístroje pro záznam,
převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, magnetické nosiče
zvukových záznamů, gramofonové desky, automatické
distributory a mechanismy pro přístroje na mince,
zapisovací pokladny, počítací stroje, přístroje pro
zpracování informací a počítače, hasicí přístroje; (11)
přístroje pro topení, vaření, přístroje chladící, pro sušení a
ventilaci; (35) zprostředkování obchodu a souvisejících
obchodních služeb, účetnictví; (36) pronájem nemovitostí;
(37) instalace a opravy elektronického zařízení, montáž,
opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení;
(39) silniční motorová doprava nákladní; (42)
projektování elektrických zařízení, inženýring v oboru
elektro, hostinská činnost, ubytovací služby.

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 35, 41, 42

9, 37, 42

6, 9, 11, 35, 36, 37, 39, 42

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 37, 38, 41, 42

O 147167

O 147338

O 147447

O 147505

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.,
Strašice 299, Česká republika

Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.,
Strašice 299, Česká republika

EZ KLADNO, spol.s r.o., Generála Eliáše 986,
Kladno - Dubí, Česká republika

LUMEN a.s., Nemanická 14/440, České Budějovice,
Česká republika
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(510)



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 12 - 2001 - CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 3439

(540)

(1) chemikálie pro průmysl, pro použití v zemědělství,
zahradnictví a lesním hospodářství, půdní hnojiva přírodní
a umělá, surová syntetická pryskyřice a plastické hmoty-
disperze, plastické hmoty jako suroviny, protipožární
přípravky, chemické látky pro konzervaci potravin,
průmyslová lepidla, antibakteriální přípravky,
protiplísňové přípravky, stabilizátory pro polymery, půda
a substráty pro kultivaci rostlin, hnojící rašelina, tmel na
štěpování, roubování stromů, tmel na vyplňování dutin
stromů a tmely na opravu rozbitých předmětů; (2)
nátěrové hmoty všeho druhu pro průmyslové i umělecké
použití, barvy, laky, ochranné prostředky proti plísním a
hnilobě, baktericidní barvy a nátěry, konzervační
prostředky kupř. pro dřevo, pro kůži apod., mořidla,
barviva pro potraviny a nápoje, barviva pro barvení oděvů,
latexové emulze, emulzní nátěrové hmoty, disperzní
barviva, tmely, chemické přípravky pro povrchovou
úpravu, barvy práškové, nástřikové hmoty s obsahem
barviv, antikorozní přípravky, tmel sklenářský; (3)
přípravky pro bělení a jiné prostředky k praní, přípravky
pro čištění, leštění, odmašťování a broušení, brusný a leštící
papír, skelný papír a plátno, smirek, pasty zubní a leštící,
vosk na leštění kupř. na dřevěné podlahy, na kůži, na obuv
apod., politury, kosmetické výrobky všeho druhu, mýdla,
šampony a jiné přípravky pro ošetření vlasů, zubní pasty a
jiné přípravky pro ošetření zubů a dutiny ústní, výrobky s
antibakteriálním účinkem, kosmetické barvy, kosmetické
přípravky pro zvířata, šampony pro domácí zvířata; (4)
paliva, uhlí dřevěné, palivové dřevo, dřevěné a rašelinové
brikety, dřevěné uhlí, prostředky pro svícení jako např.
vosk na svícení, svíčky, svíce, plyn a jiné osvětlovací
látky, mazadla, mazací oleje a tuky, olej na ochranu a
konzervaci materiálů, olej pro konzervaci zdiva; (5)
antibakteriální a dezinfekční přípravky, desinfekční
přípravky pro chemická WC, desinfekční přípravky pro
hygienické účely, mucholapky a lepicí přípravky pro ně,
přípravky na hubení myší, přípravky pro čištění a osvěžení
vzduchu; (6) kovy obecné a jejich slitiny a výrobky z nich,
kovové stavební materiály, kovové konstrukce přenosné,
kovové bedny na nářadí, kovová dlažba a dlaždice, kovová
střešní krytina, neelektrické kabely a dráty, zámky
spadající do tř. 6 s výjimkou zámků elektrických a ostatní
zámečnické výrobky, železářské výrobky, hřebíky, šrouby
a jiné kovové výrobky a drobné kovové zboží, číslice a
písmena z obecných kovů, zvony, zvonečky, dopravní
značky, dveřní a okenní rámy kovové a kování, drátěné
pletivo, řetězy a řetízky, kovové chrániče pro stromy,
mřížky pro popínavé rostliny, mříže kovové, držáky na
hadice, kovové trubky a roury, nedobytné pokladny a
bezpečnostní schránky, kovové telefonní budky, kovové
nádrže, bazény a jejich součásti, prefabrikovaná pařeniště a
skleníky s kovovou kostrou, kovové konstrukce voliér,
parkovací konstrukce pro kola, různé kovové výrobky,
které nejsou obsaženy v jiných třídách, výrobky
protisluneční ochrany z kovu, zejména žaluzie vnější,
vnitřní, svislé, vodorovné, otáčivé, sklopné, svinovací a
termoizolační, venkovní lamelové rolety, navíjecí

svinovací systémy pro žaluzie, markýzy a bezpečnostní
mříže, veškeré stínící výrobky a zařízení pro terasy z kovu,
obchodní prostory a administrativní prostory (stánky,
buňky) z kovu, hliníkové folie - alobal, balicí kovové folie;
(7) obráběcí stroje, frézky,  soukolí a hnací řemeny, balící
stroje, elektromechanické stroje na přípravu pokrmů,
stroje a přístroje na čištění, sušící stroje, dřevoobráběcí
stroje, stroje užívané v zemědělství, lesnictví, zahrádkářství
a vinařství, sekačky, kupř. rotační sekačky elektrické i
benzínové, motorové kosy, strunové sekačky, bubnové
sekačky, profesionální technika pro zahrádkáře kupř.
čističky trávníků, rozmetače hnojiv, travní kolektory,
kultivátory, postřikovače a rosiče, secí a dosévací stroje,
provzdušňovače, shrabovače pro sběr listí a trávy, vázací
stroje na seno, samojízdné smetače, kompostéry a drtiče,
čerpadla elektrická zahradní, čerpadla pro domácí vodárny,
čerpadla do vrtaných studní, ponorná čerpadla,
elektrotechnická zařízení a přístroje pro domácnost,
zejména kuchyňské drtiče, přístroje na mletí potravin a
mixery, lisy na ovoce a na zeleninu, jejich části a součásti,
domácí automatické pračky, myčky na nádobí, vysavače
prachu, leštiče parket, vrtačky a jejich části, řetězové pily
a okružní pily a jejich části, tlakové myčky, svařovací
stroje elektrické, kompresory, bazénová technika spadající
do tř.7, zejména čerpadla, čerpadlové membrány navijáky
pro pružné hadice, motory, kromě motorů pro pozemní
vozidla, spojovací a převodová ústrojí, kromě ústrojí pro
pozemní vozidla, líhně umělé pro zvířata, lisovací nástroje
pro strojní lisy, upínací hlavy pro nástroje a obrobky, frézy
a další malá mechanizace, míchače a míchačky, přístroje
pro hermetické uzavření a odsávání vzduchu, strojky na
svařování plastových fólií, elektrické nářadí zejména
elektrické ruční vrtačky, elektrické šroubováky, brusky,
pilky, hoblíky a ostatní nástroje poháněné elektrickým
motorem nebo jiným mechanickým pohonem spadající do
této třídy; (8) nářadí a přístroje s ručním pohonem, nože,
vidličky, lžíce, nástroje pro řezání, broušení a stříhání,
zahradnické nůžky, sečné zbraně, břitvy, ostatní nožířské
výrobky, upínací desky a upínací přístroje, ruční česáčky na
ovoce, plecí motyčky, ruční mechanické lisy na ovoce a
zeleninu, hrábě všeho druhu, rýče, lopaty, sekery, sekáčky,
krbové náčiní, ruční zahradní technika spadající do této
třídy, ruční dílenská technika, vrtáky, řezné nástroje,
hoblíky, kladiva, kleště, kleštičky, maticové klíče, kosy a
brousky na kosy, brusné nástroje pro ruční broušení, kupř.
ruční brusy a brusky, brusné kameny a kotouče, ruční
stavební nářadí, ruční pily, šroubováky, ruční kuchyňské
přístroje, nářadí, nástroje a přípravky, ruční postřikovače
kupř. na insekticidní prostředky, proti hmyzu apod., ruční
nářadí pro nýtované spoje, ostatní ruční nářadí a ručně
ovládané nástroje a náčiní zemědělské a zahradnické pro
kutily a pro volné chvíle; (9) data, databáze a jiné
informační produkty na magnetických a optických
nosičích, nosiče dat všeho druhu spadající do tř.9,
elektronické sítě, multimediální aplikace, multimediální
informační katalogy, elektronické časopisy, elektronická
periodika a knihy v elektronické podobě, nahraný software
na CD a DVD discích a magnetických nosičích, zvukové a
obrazové záznamy na optických, magnetických a
magneto-optických nosičích, elektrické stroje a přístroje
ve tř. 9, kupř. přístroje pro měření a analýzu, diagnostické
přístroje, telefonní přístroje a ústředny, zástrčkové a
zásuvkové moduly k těmto výrobkům, přístroje a nástroje
vědecké, geodetické, signalizační a pro účely kontrolní,
měřicí a regulační technika, jistící a spínací přístroje,
zařízení pro rozvod elektrické energie, elektroinstalační
potrubí a kabelové žlaby, slaboproudé, nízkonapěťové a
vysokonapěťové přístroje, přístroje pro zpracování
informací a výrobky výpočetní techniky, elektromontážní
a elektroinstalační materiál spadající do tř.9, polovodičové
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výrobky, telekomunikační technika zejména telefony,
faxy, zařízení pro reprodukci dat, kopírovací stroje,
spotřební elektronika, elektronické oznamovací a
informační tabule, světelná nebo mechanická návěstí, řídící
a kontrolní panely, informační systémy, přístroje pro
audiovizuální komunikaci, přístroje pro záznam, převod a
reprodukci zvuku nebo obrazu a jejich součásti,
elektronické řídící systémy, elektrické přístroje  spadající
do tř. 9 a jejich součásti, elektronky a svítidla - zářivky,
optické a optickoelektrické přístroje, přístroje pro
signalizaci a kontrolu, píšťalky, elektrické a
elektrodynamické zařízení pro dálkové ovládání
průmyslových procesů, železničních uzlů, pro dálkové
řízení signalizace, dálkové zapalování apod., dávkovače,
elektrické indikátory, snímače teploty - teploměry,
ukazatel výšky hladiny vody - vodoznaky, elektronická
zabezpečovací technika a zabezpečovací systémy, kódovací
a dekódovací zařízení, analogové a digitální karty, prodejní
automaty a zařízení s provozem na mince, hasící zařízení,
elektrické spotřebiče pro domácnost, skleníkové
termostaty, automatické větráky pařenišť, elektrická
zařízení pro vábení a hubení hmyzu, speciální pouzdra pro
přístroje a nástroje, ochranné přilby a rukavice, osobní
ochranné prostředky proti nehodám, plovací kruhy a
vesty, potápěčské masky, oděvy a přístroje, kalibrovací
výrobky ze skla spadající do tř.9, sluneční brýle, solární
články, virgule a proutky pro proutkaře; (11) přístroje pro
osvětlení, topení, výrobu páry, pro vaření, přístroje
chladicí, pro sušení, ventilaci, distribuci vody, zdravotní
zařízení, klimatizace, digestoře, přístroje pro topení a
větrání skleníků, zařízení na sušení krmiva, solární tepelné
akumulátory - kolektory, lampová svítidla a lampióny,
zahradní lampy a lampy pro osvětlování rostlin, lampy
germicidní - ničící bakterie, kapesní svítilny, krby, kamna,
pece a sporáky na tuhá, kapalná a plynová paliva a na
elektrický proud a jejich součásti a příslušenství, přístroje
pro pečení, opékání, grilování a příslušenství, zahradní
grily, mikrovlnná zařízení, stroje a zařízení na úpravu
vody, přístroje pro víření vody, přístroje pro chlorování
bazénů, osvětlování a svítidla všeho druhu, vanové a
sprchové kabiny, vybavení koupelen, saunová zařízení,
solária, zařízení pro ohřívání vody, zejména zásobníky a
průtokové ohřívače vody; (12) vozidla a dopravní
prostředky, traktory, zahradní traktory, transportéry,
vozíky, vozíky na manipulaci se zbožím, vozíky nákupní,
vozíky na zavazadla, vyklápěcí vozíky, vyklápěcí zařízení
jako části nákladních vozidel, tříkolky - dodávkové
tříkolky, zásobovací tříkolky, dvoukoláky, trakaře, jízdní
kola a jejich součásti a doplňky, stojany na jízdní kola,
speciální košíky pro jízdní kola, motocykly a mopedy,
doplňky a příslušenství k automobilům a motocyklům, kola
a pneumatiky, elektromobily, dětské kočárky, čluny,
jachty, obytné přívěsy, padáky, saně, vznášedla, kolečkové
židle; (14) vzácné kovy a jejich slitiny a výrobky z těchto
látek nebo postříbřeného nebo pozlaceného kovu,
hodinářské nástroje a časomíry, chronometrické přístroje,
sluneční hodiny; (16) papír, výrobky z papíru, periodické a
neperiodické publikace, knihy, učebnice a učební pomůcky
a materiály pro výuku, časopisy, brožury, fotografie,
informační produkty na papírových nosičích, letáky,
plakáty, data a databáze na papírových nosičích, tištěné
manuály, reklamní, propagační, užitkové, umělecké nebo
ozdobné předměty z papíru, výrobky z papíru, kupř.
pohlednice, dopisní papíry, obálky, přání, kalendáře,
samolepky, obtisky, vystřihovánky, hrací karty, kartičky,
sošky z papírové hmoty, balicí papír, tašky, sešity,
skicáky, rolety z papíru, prostírání, ubrousky a ubrusy,
sáčky z papíru nebo umělých hmot jako obaly na odpadky,
do vysavačů, pro mikrovlnné trouby, psací stroje a
kancelářské potřeby, dětské pleny, zemské globusy,

malířské stojany, plátna a štětce, pastelky, penály, pera,
materiály na modelování, nože na papír, blány z umělých
hmot přilnavé natahovací pro paletizaci, pečetě a pečetní
vosk, poštovní známky, razítka, těžítka, školní tabule,
vinětovací strojky, bytová terária; (17) polotovary z
plastických hmot, kaučuk, gutaperča, guma a výrobky z
těchto materiálů,   gumové pytle a sáčky, bedny a krabice,
kontejnery z plastických hmot, nekovové potrubí, hadice,
hadice na zalévání; (18) kůže, imitace kůže, výrobky z
těchto materiálů, kufry, tašky a brašny všeho druhu, školní
tašky, tašky na kolečkách, tašky na nošení dětí, kožené
pásky, peněženky, kožešinové pokrývky, deštníky, obaly
na deštníky, slunečníky, sedlářské výrobky, pokrývky a
postroje pro zvířata, obaly na oděvy, kožené sáčky a
kožené pytle jako obaly; (19) bazény z plastu, nekovové
stavební materiály - řezivo neopracované, stavební prvky
ze dřeva, např. trámy, prkna, panely, překližky, dřevěné
obložení stěn i podlah, dýhy ze dřeva, podlahy a podlahové
materiály pro interiéry, zejména dřevěné, palubkové,
lamelové, z korku nebo obsahující korkovou drť, podlahové
prvky, parketové dílce, schodové profily, parapetní desky,
plovoucí podlahy, dveře nekovové, dlažba, žaluzie a
markýzy nekovové, portály, vertikální látkové žaluzie,
rolety a plisé, dveřní a předokenní markýzy i žaluzie
nekovové všech druhů a typů, stavební sklo kupř. skleněné
tašky, dlaždice, mozaikové sklo, obkladačky, sklo drátěné,
sklo izolační, bazény plavecké - nekovové, figurky z
kamene, betonu a mramoru, fólie a desky z umělých hmot
na značení cest, křemen, křišťál, lepenka pro stavební
účely, nekovová lešení, nekovové mříže a mřížoví,
okenice, ohrady a ploty, rákos pro stavební účely, rámy
pro skleníky nekovové, šamot, šindele, škvára, terakota,
trhové stánky nekovové; (20) nábytek všeho druhu ze
dřeva, kovu, rákosu, kůže nebo jiných hmot, bambus,
bambusové závěsy, stavebnicový nábytek a modulový
nábytek, variabilní nábytkové programy pro kanceláře,
jednací místnosti, recepce, sekretariáty, nábytek pro
kuchyně, ložnice, nábytek školní a zahradní, dětský
nábytek, nábytek s využitím skla a zrcadel, atypický
nábytek a výrobky ze dřeva, čalouněný nábytek, sedací
soupravy, křesla a židle, stoly a stolky, rámy, stojany,
výrobky ze dřeva, korku, třtiny, vrbového proutí ap. pokud
nejsou zahrnuty v jiných třídách, výrobky z náhražek
těchto materiálů včetně výrobků z plastických hmot,
bytové a nábytkové doplňky, umělecké a ozdobné
předměty, dřevotřískové a dřevovláknité desky, pomocné
profily a desky k obkladu stěn, stropů a podlah, pohyblivé
panely a interiérové příčky, bedny ze dřeva nebo z umělých
hmot, nekovové přepravní kontejnery, palety na
manipulaci se zbožím, nábytek z plastických hmot, lišty k
nábytku z umělých hmot, nádoby z umělých hmot jako
obaly, dávkovače ručníků a tekutých mýdel (nekovové),
držáky na záclony a závěsy, konzole na záclony a závěsy,
kování na dveře nekovové, figurky z plastických hmot,
nádrže na tekutá paliva (kromě nekovových a zděných),
násady a rukojeti (nekovové), palety nakládací a přepravky
(nekovové), žebříky ze dřeva nebo z umělých hmot,
schránky z umělých hmot, věšáky (háky nekovové),
věšáky na oděvy, žaluzie, žebříky z umělých hmot, zrcadla,
stojany na časopisy, držáky na noviny, stojany na
deštníky, hmoždinky, nekovové násady na nářadí, včelí
úly, plástve a voskové plástve do včelích úlů, výdřevy pro
včelí úly, proutěné zboží, psí boudy, spací pytle, rukojeti na
nářadí - nekovové, umělecká díla, sochy a sošky ze dřeva,
vosku, sádry nebo umělých hmot, umělecké truhlářské
výrobky; (21) náčiní a nádoby pro domácnost nebo
kuchyň, nádoby a nádobí z plastických hmot pro
domácnost, soupravy kuchyňského nádobí, tlakové hrnce
schránky na pečivo, cestovní lahve, dřezy na praní
(škopky), formy na led, zubní kartáčky, kartáče, hřebeny,
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kbelíky, umyvadla, koše na odpadky, květináče, konve,
kolíčky na prádlo, kontejnery, vaničky dětské přenosné,
výrobky ze skla i porcelánu, výrobky z křišťálového skla,
poháry skleněné, sklenice, popelníky, poháry keramické,
holby keramické, keramické porcelánové tácky, stojany na
jídelní lístky, porcelánové a skleněné džbány, demižony,
drobné reklamní a upomínkové předměty ze skla a
porcelánu, bytová terária zejména pro pěstování rostlin,
lisy na ovoce pro domácnost s výjimkou elektrických,
kuchyňské šrotovníky s výjimkou elektrických, ruční
čisticí nástroje, dávkovače mýdla a ručníky a toaletního
papíru, klece pro domácí zvířata, kuchyňské formy na
koláče, na led, na pečení, formičky a tvořítka na pečivo,
grily pro použití na pečení a fritézy s výjimkou
elektrických, hrnce, hrnčířské zboží, hubice
(rozprašovadla) k hadicím a konvím na zalévání, jehlice a
kovové špejle na grilování, kotlíky, tepelně-izolační
nádoby, termosky pro potraviny, krmítka pro hospodářská
zvířata, lapače hmyzu, stříkačky na zalévání květin a
rostlin, zavlažovače; (22) lana, provazy, struny, síťky,
stany, plachty, plachtoviny, pytle, textilní materiály ze
surových vláken, provazové žebříky, houpací sítě, textilní
obaly, umělohmotná vlákna na textilní účely; (24) tkaniny
a textilní výrobky, stolní pokrývky, ručníky, osušky,
ubrousky, utěrky, textilní plošné výrobky, bavlněné látky,
potištěné látky, látky na deštníky a pláště do deště, bytový
textil, ložní prádlo, reklamní a propagační předměty z
textilu, prostírání, ubrusy, praporky, korouhve, cestovní
přikrývky, psací pytle, textilní rolety, ručníky, textilní
štítky, textilní tapety, geotextilie; (25) oděvy všeho druhu,
dámské, pánské, dětské, včetně sportovních a jeansových,
trička, obuv, střevíce, sportovní obuv, kloboučnické
výrobky, čepice, kšiltovky, kravaty, šály, šátky,
zažehlovací obtisky, nášivky na oděvy, pláštěnky, dřeváky,
rukavice; (26) krajky a výšivky, stuhy a tkaničky,
knoflíky, odznaky, umělé květiny, ovoce a věnce, ozdoby
textilních výrobků, kupř. nažehlovací ozdoby, přezky a
spony jako oděvní doplňky; (27) podlahové krytiny všeho
druhu kupř. z plastů, termosetových laminátů, dřeva,
korku, dýhy, a podlahových prvků obsahujících dýhu,
podlahové krytiny izolační, koberce, koberečky, koberečky
do automobilů, podložky pod koberce, rohožky a
protiskluzové rohože, předložky, tapety a nástěnné
koberce s výjimkou textilních, umělé trávníky; (28) hry,
hry společenské, hry stolní, stavebnice, hry automatické
a/nebo elektronické s výjimkou těch, které se uvádějí v
chod vhozením mince nebo těch, které jsou používány
výhradně s televizním přijímačem, hračky, hračky plyšové,
hračky pohyblivé, maňásci, potřeby pro gymnastiku a
sport, posilovací stroje a přístroje pro tělesná cvičení,
trenažery, sportovní hry, biliardové stoly, nářadí a potřeby
pro zimní sporty, rybářské potřeby, lukostřelecké náčiní,
bazény pro děti, bazény přenosné, bazény interiérové i
venkovní-potřeby pro hru, bazény nafukovací apod.,
vánoční stromky umělé, ozdoby pro vánoční stromky i k
reklamním účelům, kanadské žertíky, zábavná
pyrotechnika, karnevalové masky, kouzelnické potřeby;
(35) poradenské a informační služby-obchodní, pomoc při
řízení obchodní činnosti,  řízení obchodního
řetězce,organizační, objednávkové, nákupní a prodejní
služby v oblasti obchodních řetězců, vše ve tř.35,
poskytování obchodních informací a jiných informačních
produktů reklamního charakteru, multimediálních
informací, komerční využití internetu v oblastech
komerčních internetových médií a vyhledávacích služeb,
on-line inzerce, marketing a obchod, pořádání a
organizování veletrhů a výstav, zejména ke komerčním a
reklamním účelům, zprostředkovatelská činnost v oblasti
obchodu a služeb, reklamní a propagační činnost,
rozšiřování reklamních a propagačních materiálů, reklamní

služby s využitím direct mailingu, průzkum trhu a
marketing, pronájem reklamních ploch, předvádění pro
reklamní účely a podporu prodeje, předvádění zboží,
rozšiřování reklamních materiálů a vzorků zboží; (37)
instalace, údržba, opravy a servis strojů a zařízení, montáž
bazénů, servis zejména zahradní techniky; (38) služby
zabezpečující audiovizuální komunikace prostřednictvím
informačních a telekomunikačních sítí, kupř. počítačové
sítě internet, satelitu apod., rozšiřování a zveřejňování a
přenos informací, dat a zpráv prostřednictvím,
informačních a telekomunikačních prostředků a přenos
informací, dat a zpráv prostřednictvím informačních a
telekomunikačních prostředků a sítí, šíření elektronických
časopisů, elektronických periodik a knih v elektronické
podobě prostřednictvím počítačové sítě, pomocí satelitů
ap.; (41) pořádání a organizační zajištění kurzů, školení,
přednášek, konferencí, vzdělávací a rekvalifikační činnost,
organizování kulturních a vzdělávacích veletrhů a výstav,
organizování sportovních soutěží, pořádání loterií,
organizování a pořádání soutěží; (42) tvorba software,
interaktivních a grafických programů, tvorba
multimediálních dokumentů, prezentací, aplikací, katalogů
a pod., konstrukce WWW prezentací a řešení WWW
serverů, počítačové animace,  programových projektů,
informačních databází, redakční činnost elektronických
časopisů, periodik, knih.

(1) chemikálie pro průmysl, pro použití v zemědělství,
zahradnictví a lesním hospodářství, půdní hnojiva přírodní
a umělá, surová syntetická pryskyřice a plastické hmoty-
disperze, plastické hmoty jako suroviny, protipožární
přípravky, chemické látky pro konzervaci potravin,
průmyslová lepidla, antibakteriální přípravky,
protiplísňové přípravky, stabilizátory pro polymery, půda
a substráty pro kultivaci rostlin, hnojící rašelina, tmel na
štěpování, roubování stromů, tmel na vyplňování dutin
stromů a tmely na opravu rozbitých předmětů; (2)
nátěrové hmoty všeho druhu pro průmyslové i umělecké
použití, barvy, laky, ochranné prostředky proti plísním a
hnilobě, baktericidní barvy a nátěry, konzervační
prostředky kupř. pro dřevo, pro kůži apod., mořidla,
barviva pro potraviny a nápoje, barviva pro barvení oděvů,
latexové emulze, emulzní nátěrové hmoty, disperzní
barviva, tmely, chemické přípravky pro povrchovou
úpravu, barvy práškové, nástřikové hmoty s obsahem
barviv, antikorozní přípravky, tmel sklenářský; (3)
přípravky pro bělení a jiné prostředky k praní, přípravky
pro čištění, leštění, odmašťování a broušení, brusný a leštící
papír, skelný papír a plátno, smirek, pasty zubní a leštící,
vosk na leštění kupř. na dřevěné podlahy, na kůži, na obuv
apod., politury, kosmetické výrobky všeho druhu, mýdla,
šampony a jiné přípravky pro ošetření vlasů, zubní pasty a
jiné přípravky pro ošetření zubů a dutiny ústní, výrobky s
antibakteriálním účinkem, kosmetické barvy, kosmetické
přípravky pro zvířata, šampony pro domácí zvířata; (4)

(511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 37, 38, 41, 42
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(730) Mountfield a.s., Masarykovo nám. 708, Mnichovice,
Česká republika

(510)



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 12 - 2001 - CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ)3442

paliva, uhlí dřevěné, palivové dřevo, dřevěné a rašelinové
brikety, dřevěné uhlí, prostředky pro svícení jako např.
vosk na svícení, svíčky, svíce, plyn a jiné osvětlovací
látky, mazadla, mazací oleje a tuky, olej na ochranu a
konzervaci materiálů, olej pro konzervaci zdiva; (5)
antibakteriální a dezinfekční přípravky, desinfekční
přípravky pro chemická WC, desinfekční přípravky pro
hygienické účely, mucholapky a lepicí přípravky pro ně,
přípravky na hubení myší, přípravky pro čištění a osvěžení
vzduchu; (6) kovy obecné a jejich slitiny a výrobky z nich,
kovové stavební materiály, kovové konstrukce přenosné,
kovové bedny na nářadí, kovová dlažba a dlaždice, kovová
střešní krytina, neelektrické kabely a dráty, zámky
spadající do tř. 6 s výjimkou zámků elektrických a ostatní
zámečnické výrobky, železářské výrobky, hřebíky, šrouby
a jiné kovové výrobky a drobné kovové zboží, číslice a
písmena z obecných kovů, zvony, zvonečky, dopravní
značky, dveřní a okenní rámy kovové a kování, drátěné
pletivo, řetězy a řetízky, kovové chrániče pro stromy,
mřížky pro popínavé rostliny, mříže kovové, držáky na
hadice, kovové trubky a roury, nedobytné pokladny a
bezpečnostní schránky, kovové telefonní budky, kovové
nádrže, bazény a jejich součásti, prefabrikovaná pařeniště a
skleníky s kovovou kostrou, kovové konstrukce voliér,
parkovací konstrukce pro kola, různé kovové výrobky,
které nejsou obsaženy v jiných třídách, výrobky
protisluneční ochrany z kovu, zejména žaluzie vnější,
vnitřní, svislé, vodorovné, otáčivé, sklopné, svinovací a
termoizolační, venkovní lamelové rolety, navíjecí
svinovací systémy pro žaluzie, markýzy a bezpečnostní
mříže, veškeré stínící výrobky a zařízení pro terasy z kovu,
obchodní prostory a administrativní prostory (stánky,
buňky) z kovu, hliníkové folie - alobal, balicí kovové folie;
(7) obráběcí stroje, frézky,  soukolí a hnací řemeny, balící
stroje, elektromechanické stroje na přípravu pokrmů,
stroje a přístroje na čištění, sušící stroje, dřevoobráběcí
stroje, stroje užívané v zemědělství, lesnictví, zahrádkářství
a vinařství, sekačky, kupř. rotační sekačky elektrické i
benzínové, motorové kosy, strunové sekačky, bubnové
sekačky, profesionální technika pro zahrádkáře kupř.
čističky trávníků, rozmetače hnojiv, travní kolektory,
kultivátory, postřikovače a rosiče, secí a dosévací stroje,
provzdušňovače, shrabovače pro sběr listí a trávy, vázací
stroje na seno, samojízdné smetače, kompostéry a drtiče,
čerpadla elektrická zahradní, čerpadla pro domácí vodárny,
čerpadla do vrtaných studní, ponorná čerpadla,
elektrotechnická zařízení a přístroje pro domácnost,
zejména kuchyňské drtiče, přístroje na mletí potravin a
mixery, lisy na ovoce a na zeleninu, jejich části a součásti,
domácí automatické pračky, myčky na nádobí, vysavače
prachu, leštiče parket, vrtačky a jejich části, řetězové pily
a okružní pily a jejich části, tlakové myčky, svařovací
stroje elektrické, kompresory, bazénová technika spadající
do tř.7, zejména čerpadla, čerpadlové membrány navijáky
pro pružné hadice, motory, kromě motorů pro pozemní
vozidla, spojovací a převodová ústrojí, kromě ústrojí pro
pozemní vozidla, líhně umělé pro zvířata, lisovací nástroje
pro strojní lisy, upínací hlavy pro nástroje a obrobky, frézy
a další malá mechanizace, míchače a míchačky, přístroje
pro hermetické uzavření a odsávání vzduchu, strojky na
svařování plastových fólií, elektrické nářadí zejména
elektrické ruční vrtačky, elektrické šroubováky, brusky,
pilky, hoblíky a ostatní nástroje poháněné elektrickým
motorem nebo jiným mechanickým pohonem spadající do
této třídy; (8) nářadí a přístroje s ručním pohonem, nože,
vidličky, lžíce, nástroje pro řezání, broušení a stříhání,
zahradnické nůžky, sečné zbraně, břitvy, ostatní nožířské
výrobky, upínací desky a upínací přístroje, ruční česáčky na
ovoce, plecí motyčky, ruční mechanické lisy na ovoce a
zeleninu, hrábě všeho druhu, rýče, lopaty, sekery, sekáčky,

krbové náčiní, ruční zahradní technika spadající do této
třídy, ruční dílenská technika, vrtáky, řezné nástroje,
hoblíky, kladiva, kleště, kleštičky, maticové klíče, kosy a
brousky na kosy, brusné nástroje pro ruční broušení, kupř.
ruční brusy a brusky, brusné kameny a kotouče, ruční
stavební nářadí, ruční pily, šroubováky, ruční kuchyňské
přístroje, nářadí, nástroje a přípravky, ruční postřikovače
kupř. na insekticidní prostředky, proti hmyzu apod., ruční
nářadí pro nýtované spoje, ostatní ruční nářadí a ručně
ovládané nástroje a náčiní zemědělské a zahradnické pro
kutily a pro volné chvíle; (9) data, databáze a jiné
informační produkty na magnetických a optických
nosičích, nosiče dat všeho druhu spadající do tř.9,
elektronické sítě, multimediální aplikace, multimediální
informační katalogy, elektronické časopisy, elektronická
periodika a knihy v elektronické podobě, nahraný software
na CD a DVD discích a magnetických nosičích, zvukové a
obrazové záznamy na optických, magnetických a
magneto-optických nosičích, elektrické stroje a přístroje
ve tř. 9, kupř. přístroje pro měření a analýzu, diagnostické
přístroje, telefonní přístroje a ústředny, zástrčkové a
zásuvkové moduly k těmto výrobkům, přístroje a nástroje
vědecké, geodetické, signalizační a pro účely kontrolní,
měřicí a regulační technika, jistící a spínací přístroje,
zařízení pro rozvod elektrické energie, elektroinstalační
potrubí a kabelové žlaby, slaboproudé, nízkonapěťové a
vysokonapěťové přístroje, přístroje pro zpracování
informací a výrobky výpočetní techniky, elektromontážní
a elektroinstalační materiál spadající do tř.9, polovodičové
výrobky, telekomunikační technika zejména telefony,
faxy, zařízení pro reprodukci dat, kopírovací stroje,
spotřební elektronika, elektronické oznamovací a
informační tabule, světelná nebo mechanická návěstí, řídící
a kontrolní panely, informační systémy, přístroje pro
audiovizuální komunikaci, přístroje pro záznam, převod a
reprodukci zvuku nebo obrazu a jejich součásti,
elektronické řídící systémy, elektrické přístroje  spadající
do tř. 9 a jejich součásti, elektronky a svítidla - zářivky,
optické a optickoelektrické přístroje, přístroje pro
signalizaci a kontrolu, píšťalky, elektrické a
elektrodynamické zařízení pro dálkové ovládání
průmyslových procesů, železničních uzlů, pro dálkové
řízení signalizace, dálkové zapalování apod., dávkovače,
elektrické indikátory, snímače teploty - teploměry,
ukazatel výšky hladiny vody - vodoznaky, elektronická
zabezpečovací technika a zabezpečovací systémy, kódovací
a dekódovací zařízení, analogové a digitální karty, prodejní
automaty a zařízení s provozem na mince, hasící zařízení,
elektrické spotřebiče pro domácnost, skleníkové
termostaty, automatické větráky pařenišť, elektrická
zařízení pro vábení a hubení hmyzu, speciální pouzdra pro
přístroje a nástroje, ochranné přilby a rukavice, osobní
ochranné prostředky proti nehodám, plovací kruhy a
vesty, potápěčské masky, oděvy a přístroje, kalibrovací
výrobky ze skla spadající do tř.9, sluneční brýle, solární
články, virgule a proutky pro proutkaře; (11) přístroje pro
osvětlení, topení, výrobu páry, pro vaření, přístroje
chladicí, pro sušení, ventilaci, distribuci vody, zdravotní
zařízení, klimatizace, digestoře, přístroje pro topení a
větrání skleníků, zařízení na sušení krmiva, solární tepelné
akumulátory - kolektory, lampová svítidla a lampióny,
zahradní lampy a lampy pro osvětlování rostlin, lampy
germicidní - ničící bakterie, kapesní svítilny, krby, kamna,
pece a sporáky na tuhá, kapalná a plynová paliva a na
elektrický proud a jejich součásti a příslušenství, přístroje
pro pečení, opékání, grilování a příslušenství, zahradní
grily, mikrovlnná zařízení, stroje a zařízení na úpravu
vody, přístroje pro víření vody, přístroje pro chlorování
bazénů, osvětlování a svítidla všeho druhu, vanové a
sprchové kabiny, vybavení koupelen, saunová zařízení,
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solária, zařízení pro ohřívání vody, zejména zásobníky a
průtokové ohřívače vody; (12) vozidla a dopravní
prostředky, traktory, zahradní traktory, transportéry,
vozíky, vozíky na manipulaci se zbožím, vozíky nákupní,
vozíky na zavazadla, vyklápěcí vozíky, vyklápěcí zařízení
jako části nákladních vozidel, tříkolky - dodávkové
tříkolky, zásobovací tříkolky, dvoukoláky, trakaře, jízdní
kola a jejich součásti a doplňky, stojany na jízdní kola,
speciální košíky pro jízdní kola, motocykly a mopedy,
doplňky a příslušenství k automobilům a motocyklům, kola
a pneumatiky, elektromobily, dětské kočárky, čluny,
jachty, obytné přívěsy, padáky, saně, vznášedla, kolečkové
židle; (14) vzácné kovy a jejich slitiny a výrobky z těchto
látek nebo postříbřeného nebo pozlaceného kovu,
hodinářské nástroje a časomíry, chronometrické přístroje,
sluneční hodiny; (16) papír, výrobky z papíru, periodické a
neperiodické publikace, knihy, učebnice a učební pomůcky
a materiály pro výuku, časopisy, brožury, fotografie,
informační produkty na papírových nosičích, letáky,
plakáty, data a databáze na papírových nosičích, tištěné
manuály, reklamní, propagační, užitkové, umělecké nebo
ozdobné předměty z papíru, výrobky z papíru, kupř.
pohlednice, dopisní papíry, obálky, přání, kalendáře,
samolepky, obtisky, vystřihovánky, hrací karty, kartičky,
sošky z papírové hmoty, balicí papír, tašky, sešity,
skicáky, rolety z papíru, prostírání, ubrousky a ubrusy,
sáčky z papíru nebo umělých hmot jako obaly na odpadky,
do vysavačů, pro mikrovlnné trouby, psací stroje a
kancelářské potřeby, dětské pleny, zemské globusy,
malířské stojany, plátna a štětce, pastelky, penály, pera,
materiály na modelování, nože na papír, blány z umělých
hmot přilnavé natahovací pro paletizaci, pečetě a pečetní
vosk, poštovní známky, razítka, těžítka, školní tabule,
vinětovací strojky, bytová terária; (17) polotovary z
plastických hmot, kaučuk, gutaperča, guma a výrobky z
těchto materiálů,   gumové pytle a sáčky, bedny a krabice,
kontejnery z plastických hmot, nekovové potrubí, hadice,
hadice na zalévání; (18) kůže, imitace kůže, výrobky z
těchto materiálů, kufry, tašky a brašny všeho druhu, školní
tašky, tašky na kolečkách, tašky na nošení dětí, kožené
pásky, peněženky, kožešinové pokrývky, deštníky, obaly
na deštníky, slunečníky, sedlářské výrobky, pokrývky a
postroje pro zvířata, obaly na oděvy, kožené sáčky a
kožené pytle jako obaly; (19) bazény z plastu, nekovové
stavební materiály - řezivo neopracované, stavební prvky
ze dřeva, např. trámy, prkna, panely, překližky, dřevěné
obložení stěn i podlah, dýhy ze dřeva, podlahy a podlahové
materiály pro interiéry, zejména dřevěné, palubkové,
lamelové, z korku nebo obsahující korkovou drť, podlahové
prvky, parketové dílce, schodové profily, parapetní desky,
plovoucí podlahy, dveře nekovové, dlažba, žaluzie a
markýzy nekovové, portály, vertikální látkové žaluzie,
rolety a plisé, dveřní a předokenní markýzy i žaluzie
nekovové všech druhů a typů, stavební sklo kupř. skleněné
tašky, dlaždice, mozaikové sklo, obkladačky, sklo drátěné,
sklo izolační, bazény plavecké - nekovové, figurky z
kamene, betonu a mramoru, fólie a desky z umělých hmot
na značení cest, křemen, křišťál, lepenka pro stavební
účely, nekovová lešení, nekovové mříže a mřížoví,
okenice, ohrady a ploty, rákos pro stavební účely, rámy
pro skleníky nekovové, šamot, šindele, škvára, terakota,
trhové stánky nekovové; (20) nábytek všeho druhu ze
dřeva, kovu, rákosu, kůže nebo jiných hmot, bambus,
bambusové závěsy, stavebnicový nábytek a modulový
nábytek, variabilní nábytkové programy pro kanceláře,
jednací místnosti, recepce, sekretariáty, nábytek pro
kuchyně, ložnice, nábytek školní a zahradní, dětský
nábytek, nábytek s využitím skla a zrcadel, atypický
nábytek a výrobky ze dřeva, čalouněný nábytek, sedací
soupravy, křesla a židle, stoly a stolky, rámy, stojany,

výrobky ze dřeva, korku, třtiny, vrbového proutí ap. pokud
nejsou zahrnuty v jiných třídách, výrobky z náhražek
těchto materiálů včetně výrobků z plastických hmot,
bytové a nábytkové doplňky, umělecké a ozdobné
předměty, dřevotřískové a dřevovláknité desky, pomocné
profily a desky k obkladu stěn, stropů a podlah, pohyblivé
panely a interiérové příčky, bedny ze dřeva nebo z umělých
hmot, nekovové přepravní kontejnery, palety na
manipulaci se zbožím, nábytek z plastických hmot, lišty k
nábytku z umělých hmot, nádoby z umělých hmot jako
obaly, dávkovače ručníků a tekutých mýdel (nekovové),
držáky na záclony a závěsy, konzole na záclony a závěsy,
kování na dveře nekovové, figurky z plastických hmot,
nádrže na tekutá paliva (kromě nekovových a zděných),
násady a rukojeti (nekovové), palety nakládací a přepravky
(nekovové), žebříky ze dřeva nebo z umělých hmot,
schránky z umělých hmot, věšáky (háky nekovové),
věšáky na oděvy, žaluzie, žebříky z umělých hmot, zrcadla,
stojany na časopisy, držáky na noviny, stojany na
deštníky, hmoždinky, nekovové násady na nářadí, včelí
úly, plástve a voskové plástve do včelích úlů, výdřevy pro
včelí úly, proutěné zboží, psí boudy, spací pytle, rukojeti na
nářadí - nekovové, umělecká díla, sochy a sošky ze dřeva,
vosku, sádry nebo umělých hmot, umělecké truhlářské
výrobky; (21) náčiní a nádoby pro domácnost nebo
kuchyň, nádoby a nádobí z plastických hmot pro
domácnost, soupravy kuchyňského nádobí, tlakové hrnce
schránky na pečivo, cestovní lahve, dřezy na praní
(škopky), formy na led, zubní kartáčky, kartáče, hřebeny,
kbelíky, umyvadla, koše na odpadky, květináče, konve,
kolíčky na prádlo, kontejnery, vaničky dětské přenosné,
výrobky ze skla i porcelánu, výrobky z křišťálového skla,
poháry skleněné, sklenice, popelníky, poháry keramické,
holby keramické, keramické porcelánové tácky, stojany na
jídelní lístky, porcelánové a skleněné džbány, demižony,
drobné reklamní a upomínkové předměty ze skla a
porcelánu, bytová terária zejména pro pěstování rostlin,
lisy na ovoce pro domácnost s výjimkou elektrických,
kuchyňské šrotovníky s výjimkou elektrických, ruční
čisticí nástroje, dávkovače mýdla a ručníky a toaletního
papíru, klece pro domácí zvířata, kuchyňské formy na
koláče, na led, na pečení, formičky a tvořítka na pečivo,
grily pro použití na pečení a fritézy s výjimkou
elektrických, hrnce, hrnčířské zboží, hubice
(rozprašovadla) k hadicím a konvím na zalévání, jehlice a
kovové špejle na grilování, kotlíky, tepelně-izolační
nádoby, termosky pro potraviny, krmítka pro hospodářská
zvířata, lapače hmyzu, stříkačky na zalévání květin a
rostlin, zavlažovače; (22) lana, provazy, struny, síťky,
stany, plachty, plachtoviny, pytle, textilní materiály ze
surových vláken, provazové žebříky, houpací sítě, textilní
obaly, umělohmotná vlákna na textilní účely; (24) tkaniny
a textilní výrobky, stolní pokrývky, ručníky, osušky,
ubrousky, utěrky, textilní plošné výrobky, bavlněné látky,
potištěné látky, látky na deštníky a pláště do deště, bytový
textil, ložní prádlo, reklamní a propagační předměty z
textilu, prostírání, ubrusy, praporky, korouhve, cestovní
přikrývky, psací pytle, textilní rolety, ručníky, textilní
štítky, textilní tapety, geotextilie; (25) oděvy všeho druhu,
dámské, pánské, dětské, včetně sportovních a jeansových,
trička, obuv, střevíce, sportovní obuv, kloboučnické
výrobky, čepice, kšiltovky, kravaty, šály, šátky,
zažehlovací obtisky, nášivky na oděvy, pláštěnky, dřeváky,
rukavice; (26) krajky a výšivky, stuhy a tkaničky,
knoflíky, odznaky, umělé květiny, ovoce a věnce, ozdoby
textilních výrobků, kupř. nažehlovací ozdoby, přezky a
spony jako oděvní doplňky; (27) podlahové krytiny všeho
druhu kupř. z plastů, termosetových laminátů, dřeva,
korku, dýhy, a podlahových prvků obsahujících dýhu,
podlahové krytiny izolační, koberce, koberečky, koberečky
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(320) 01.10.1999

(540) MOUNTFIELD

(740) Ing. Vandělíková Jana, Bohemia Patent, Petrská 12, Praha
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do automobilů, podložky pod koberce, rohožky a
protiskluzové rohože, předložky, tapety a nástěnné
koberce s výjimkou textilních, umělé trávníky; (28) hry,
hry společenské, hry stolní, stavebnice, hry automatické
a/nebo elektronické s výjimkou těch, které se uvádějí v
chod vhozením mince nebo těch, které jsou používány
výhradně s televizním přijímačem, hračky, hračky plyšové,
hračky pohyblivé, maňásci, potřeby pro gymnastiku a
sport, posilovací stroje a přístroje pro tělesná cvičení,
trenažery, sportovní hry, biliardové stoly, nářadí a potřeby
pro zimní sporty, rybářské potřeby, lukostřelecké náčiní,
bazény pro děti, bazény přenosné, bazény interiérové i
venkovní-potřeby pro hru, bazény nafukovací apod.,
vánoční stromky umělé, ozdoby pro vánoční stromky i k
reklamním účelům, kanadské žertíky, zábavná
pyrotechnika, karnevalové masky, kouzelnické potřeby;
(35) poradenské a informační služby-obchodní, pomoc při
řízení obchodní činnosti,  řízení obchodního
řetězce,organizační, objednávkové, nákupní a prodejní
služby v oblasti obchodních řetězců, vše ve tř.35,
poskytování obchodních informací a jiných informačních
produktů reklamního charakteru, multimediálních
informací, komerční využití internetu v oblastech
komerčních internetových médií a vyhledávacích služeb,
on-line inzerce, marketing a obchod, pořádání a
organizování veletrhů a výstav, zejména ke komerčním a
reklamním účelům, zprostředkovatelská činnost v oblasti
obchodu a služeb, reklamní a propagační činnost,
rozšiřování reklamních a propagačních materiálů, reklamní
služby s využitím direct mailingu, průzkum trhu a
marketing, pronájem reklamních ploch, předvádění pro
reklamní účely a podporu prodeje, předvádění zboží,
rozšiřování reklamních materiálů a vzorků zboží; (37)
instalace, údržba, opravy a servis strojů a zařízení, montáž
bazénů, servis zejména zahradní techniky; (38) služby
zabezpečující audiovizuální komunikace prostřednictvím
informačních a telekomunikačních sítí, kupř. počítačové
sítě internet, satelitu apod., rozšiřování a zveřejňování a
přenos informací, dat a zpráv prostřednictvím,
informačních a telekomunikačních prostředků a přenos
informací, dat a zpráv prostřednictvím informačních a
telekomunikačních prostředků a sítí, šíření elektronických
časopisů, elektronických periodik a knih v elektronické
podobě prostřednictvím počítačové sítě, pomocí satelitů
ap.; (41) pořádání a organizační zajištění kurzů, školení,
přednášek, konferencí, vzdělávací a rekvalifikační činnost,
organizování kulturních a vzdělávacích veletrhů a výstav,
organizování sportovních soutěží, pořádání loterií,
organizování a pořádání soutěží; (42) tvorba software,
interaktivních a grafických programů, tvorba
multimediálních dokumentů, prezentací, aplikací, katalogů
a pod., konstrukce WWW prezentací a řešení WWW
serverů, počítačové animace,  programových projektů,
informačních databází, redakční činnost elektronických
časopisů, periodik, knih.

(1) chemikálie pro průmysl, pro použití v zemědělství,
zahradnictví a lesním hospodářství, půdní hnojiva přírodní
a umělá, surová syntetická pryskyřice a plastické hmoty-

disperze, plastické hmoty jako suroviny, protipožární
přípravky, chemické látky pro konzervaci potravin,
průmyslová lepidla, antibakteriální přípravky,
protiplísňové přípravky, stabilizátory pro polymery, půda
a substráty pro kultivaci rostlin, hnojící rašelina, tmel na
štěpování, roubování stromů, tmel na vyplňování dutin
stromů a tmely na opravu rozbitých předmětů; (2)
nátěrové hmoty všeho druhu pro průmyslové i umělecké
použití, barvy, laky, ochranné prostředky proti plísním a
hnilobě, baktericidní barvy a nátěry, konzervační
prostředky kupř. pro dřevo, pro kůži apod., mořidla,
barviva pro potraviny a nápoje, barviva pro barvení oděvů,
latexové emulze, emulzní nátěrové hmoty, disperzní
barviva, tmely, chemické přípravky pro povrchovou
úpravu, barvy práškové, nástřikové hmoty s obsahem
barviv, antikorozní přípravky, tmel sklenářský; (3)
přípravky pro bělení a jiné prostředky k praní, přípravky
pro čištění, leštění, odmašťování a broušení, brusný a leštící
papír, skelný papír a plátno, smirek, pasty zubní a leštící,
vosk na leštění kupř. na dřevěné podlahy, na kůži, na obuv
apod., politury, kosmetické výrobky všeho druhu, mýdla,
šampony a jiné přípravky pro ošetření vlasů, zubní pasty a
jiné přípravky pro ošetření zubů a dutiny ústní, výrobky s
antibakteriálním účinkem, kosmetické barvy, kosmetické
přípravky pro zvířata, šampony pro domácí zvířata; (4)
paliva, uhlí dřevěné, palivové dřevo, dřevěné a rašelinové
brikety, dřevěné uhlí, prostředky pro svícení jako např.
vosk na svícení, svíčky, svíce, plyn a jiné osvětlovací
látky, mazadla, mazací oleje a tuky, olej na ochranu a
konzervaci materiálů, olej pro konzervaci zdiva; (5)
antibakteriální a dezinfekční přípravky, desinfekční
přípravky pro chemická WC, desinfekční přípravky pro
hygienické účely, mucholapky a lepicí přípravky pro ně,
přípravky na hubení myší, přípravky pro čištění a osvěžení
vzduchu; (6) kovy obecné a jejich slitiny a výrobky z nich,
kovové stavební materiály, kovové konstrukce přenosné,
kovové bedny na nářadí, kovová dlažba a dlaždice, kovová
střešní krytina, neelektrické kabely a dráty, zámky
spadající do tř. 6 s výjimkou zámků elektrických a ostatní
zámečnické výrobky, železářské výrobky, hřebíky, šrouby
a jiné kovové výrobky a drobné kovové zboží, číslice a
písmena z obecných kovů, zvony, zvonečky, dopravní
značky, dveřní a okenní rámy kovové a kování, drátěné
pletivo, řetězy a řetízky, kovové chrániče pro stromy,
mřížky pro popínavé rostliny, mříže kovové, držáky na
hadice, kovové trubky a roury, nedobytné pokladny a
bezpečnostní schránky, kovové telefonní budky, kovové
nádrže, bazény a jejich součásti, prefabrikovaná pařeniště a
skleníky s kovovou kostrou, kovové konstrukce voliér,
parkovací konstrukce pro kola, různé kovové výrobky,
které nejsou obsaženy v jiných třídách, výrobky
protisluneční ochrany z kovu, zejména žaluzie vnější,
vnitřní, svislé, vodorovné, otáčivé, sklopné, svinovací a
termoizolační, venkovní lamelové rolety, navíjecí
svinovací systémy pro žaluzie, markýzy a bezpečnostní
mříže, veškeré stínící výrobky a zařízení pro terasy z kovu,
obchodní prostory a administrativní prostory (stánky,
buňky) z kovu, hliníkové folie - alobal, balicí kovové folie;
(7) obráběcí stroje, frézky,  soukolí a hnací řemeny, balící
stroje, elektromechanické stroje na přípravu pokrmů,
stroje a přístroje na čištění, sušící stroje, dřevoobráběcí
stroje, stroje užívané v zemědělství, lesnictví, zahrádkářství
a vinařství, sekačky, kupř. rotační sekačky elektrické i
benzínové, motorové kosy, strunové sekačky, bubnové
sekačky, profesionální technika pro zahrádkáře kupř.
čističky trávníků, rozmetače hnojiv, travní kolektory,
kultivátory, postřikovače a rosiče, secí a dosévací stroje,
provzdušňovače, shrabovače pro sběr listí a trávy, vázací
stroje na seno, samojízdné smetače, kompostéry a drtiče,
čerpadla elektrická zahradní, čerpadla pro domácí vodárny,

(511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 37, 38, 41, 42

O 147507(210)

(730) Mountfield a.s., Masarykovo nám. 708, Mnichovice,
Česká republika

(510)
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čerpadla do vrtaných studní, ponorná čerpadla,
elektrotechnická zařízení a přístroje pro domácnost,
zejména kuchyňské drtiče, přístroje na mletí potravin a
mixery, lisy na ovoce a na zeleninu, jejich části a součásti,
domácí automatické pračky, myčky na nádobí, vysavače
prachu, leštiče parket, vrtačky a jejich části, řetězové pily
a okružní pily a jejich části, tlakové myčky, svařovací
stroje elektrické, kompresory, bazénová technika spadající
do tř.7, zejména čerpadla, čerpadlové membrány navijáky
pro pružné hadice, motory, kromě motorů pro pozemní
vozidla, spojovací a převodová ústrojí, kromě ústrojí pro
pozemní vozidla, líhně umělé pro zvířata, lisovací nástroje
pro strojní lisy, upínací hlavy pro nástroje a obrobky, frézy
a další malá mechanizace, míchače a míchačky, přístroje
pro hermetické uzavření a odsávání vzduchu, strojky na
svařování plastových fólií, elektrické nářadí zejména
elektrické ruční vrtačky, elektrické šroubováky, brusky,
pilky, hoblíky a ostatní nástroje poháněné elektrickým
motorem nebo jiným mechanickým pohonem spadající do
této třídy; (8) nářadí a přístroje s ručním pohonem, nože,
vidličky, lžíce, nástroje pro řezání, broušení a stříhání,
zahradnické nůžky, sečné zbraně, břitvy, ostatní nožířské
výrobky, upínací desky a upínací přístroje, ruční česáčky na
ovoce, plecí motyčky, ruční mechanické lisy na ovoce a
zeleninu, hrábě všeho druhu, rýče, lopaty, sekery, sekáčky,
krbové náčiní, ruční zahradní technika spadající do této
třídy, ruční dílenská technika, vrtáky, řezné nástroje,
hoblíky, kladiva, kleště, kleštičky, maticové klíče, kosy a
brousky na kosy, brusné nástroje pro ruční broušení, kupř.
ruční brusy a brusky, brusné kameny a kotouče, ruční
stavební nářadí, ruční pily, šroubováky, ruční kuchyňské
přístroje, nářadí, nástroje a přípravky, ruční postřikovače
kupř. na insekticidní prostředky, proti hmyzu apod., ruční
nářadí pro nýtované spoje, ostatní ruční nářadí a ručně
ovládané nástroje a náčiní zemědělské a zahradnické pro
kutily a pro volné chvíle; (9) data, databáze a jiné
informační produkty na magnetických a optických
nosičích, nosiče dat všeho druhu spadající do tř.9,
elektronické sítě, multimediální aplikace, multimediální
informační katalogy, elektronické časopisy, elektronická
periodika a knihy v elektronické podobě, nahraný software
na CD a DVD discích a magnetických nosičích, zvukové a
obrazové záznamy na optických, magnetických a
magneto-optických nosičích, elektrické stroje a přístroje
ve tř. 9, kupř. přístroje pro měření a analýzu, diagnostické
přístroje, telefonní přístroje a ústředny, zástrčkové a
zásuvkové moduly k těmto výrobkům, přístroje a nástroje
vědecké, geodetické, signalizační a pro účely kontrolní,
měřicí a regulační technika, jistící a spínací přístroje,
zařízení pro rozvod elektrické energie, elektroinstalační
potrubí a kabelové žlaby, slaboproudé, nízkonapěťové a
vysokonapěťové přístroje, přístroje pro zpracování
informací a výrobky výpočetní techniky, elektromontážní
a elektroinstalační materiál spadající do tř.9, polovodičové
výrobky, telekomunikační technika zejména telefony,
faxy, zařízení pro reprodukci dat, kopírovací stroje,
spotřební elektronika, elektronické oznamovací a
informační tabule, světelná nebo mechanická návěstí, řídící
a kontrolní panely, informační systémy, přístroje pro
audiovizuální komunikaci, přístroje pro záznam, převod a
reprodukci zvuku nebo obrazu a jejich součásti,
elektronické řídící systémy, elektrické přístroje  spadající
do tř. 9 a jejich součásti, elektronky a svítidla - zářivky,
optické a optickoelektrické přístroje, přístroje pro
signalizaci a kontrolu, píšťalky, elektrické a
elektrodynamické zařízení pro dálkové ovládání
průmyslových procesů, železničních uzlů, pro dálkové
řízení signalizace, dálkové zapalování apod., dávkovače,
elektrické indikátory, snímače teploty - teploměry,
ukazatel výšky hladiny vody - vodoznaky, elektronická

zabezpečovací technika a zabezpečovací systémy, kódovací
a dekódovací zařízení, analogové a digitální karty, prodejní
automaty a zařízení s provozem na mince, hasící zařízení,
elektrické spotřebiče pro domácnost, skleníkové
termostaty, automatické větráky pařenišť, elektrická
zařízení pro vábení a hubení hmyzu, speciální pouzdra pro
přístroje a nástroje, ochranné přilby a rukavice, osobní
ochranné prostředky proti nehodám, plovací kruhy a
vesty, potápěčské masky, oděvy a přístroje, kalibrovací
výrobky ze skla spadající do tř.9, sluneční brýle, solární
články, virgule a proutky pro proutkaře; (11) přístroje pro
osvětlení, topení, výrobu páry, pro vaření, přístroje
chladicí, pro sušení, ventilaci, distribuci vody, zdravotní
zařízení, klimatizace, digestoře, přístroje pro topení a
větrání skleníků, zařízení na sušení krmiva, solární tepelné
akumulátory - kolektory, lampová svítidla a lampióny,
zahradní lampy a lampy pro osvětlování rostlin, lampy
germicidní - ničící bakterie, kapesní svítilny, krby, kamna,
pece a sporáky na tuhá, kapalná a plynová paliva a na
elektrický proud a jejich součásti a příslušenství, přístroje
pro pečení, opékání, grilování a příslušenství, zahradní
grily, mikrovlnná zařízení, stroje a zařízení na úpravu
vody, přístroje pro víření vody, přístroje pro chlorování
bazénů, osvětlování a svítidla všeho druhu, vanové a
sprchové kabiny, vybavení koupelen, saunová zařízení,
solária, zařízení pro ohřívání vody, zejména zásobníky a
průtokové ohřívače vody; (12) vozidla a dopravní
prostředky, traktory, zahradní traktory, transportéry,
vozíky, vozíky na manipulaci se zbožím, vozíky nákupní,
vozíky na zavazadla, vyklápěcí vozíky, vyklápěcí zařízení
jako části nákladních vozidel, tříkolky - dodávkové
tříkolky, zásobovací tříkolky, dvoukoláky, trakaře, jízdní
kola a jejich součásti a doplňky, stojany na jízdní kola,
speciální košíky pro jízdní kola, motocykly a mopedy,
doplňky a příslušenství k automobilům a motocyklům, kola
a pneumatiky, elektromobily, dětské kočárky, čluny,
jachty, obytné přívěsy, padáky, saně, vznášedla, kolečkové
židle; (14) vzácné kovy a jejich slitiny a výrobky z těchto
látek nebo postříbřeného nebo pozlaceného kovu,
hodinářské nástroje a časomíry, chronometrické přístroje,
sluneční hodiny; (16) papír, výrobky z papíru, periodické a
neperiodické publikace, knihy, učebnice a učební pomůcky
a materiály pro výuku, časopisy, brožury, fotografie,
informační produkty na papírových nosičích, letáky,
plakáty, data a databáze na papírových nosičích, tištěné
manuály, reklamní, propagační, užitkové, umělecké nebo
ozdobné předměty z papíru, výrobky z papíru, kupř.
pohlednice, dopisní papíry, obálky, přání, kalendáře,
samolepky, obtisky, vystřihovánky, hrací karty, kartičky,
sošky z papírové hmoty, balicí papír, tašky, sešity,
skicáky, rolety z papíru, prostírání, ubrousky a ubrusy,
sáčky z papíru nebo umělých hmot jako obaly na odpadky,
do vysavačů, pro mikrovlnné trouby, psací stroje a
kancelářské potřeby, dětské pleny, zemské globusy,
malířské stojany, plátna a štětce, pastelky, penály, pera,
materiály na modelování, nože na papír, blány z umělých
hmot přilnavé natahovací pro paletizaci, pečetě a pečetní
vosk, poštovní známky, razítka, těžítka, školní tabule,
vinětovací strojky, bytová terária; (17) polotovary z
plastických hmot, kaučuk, gutaperča, guma a výrobky z
těchto materiálů,   gumové pytle a sáčky, bedny a krabice,
kontejnery z plastických hmot, nekovové potrubí, hadice,
hadice na zalévání; (18) kůže, imitace kůže, výrobky z
těchto materiálů, kufry, tašky a brašny všeho druhu, školní
tašky, tašky na kolečkách, tašky na nošení dětí, kožené
pásky, peněženky, kožešinové pokrývky, deštníky, obaly
na deštníky, slunečníky, sedlářské výrobky, pokrývky a
postroje pro zvířata, obaly na oděvy, kožené sáčky a
kožené pytle jako obaly; (19) bazény z plastu, nekovové
stavební materiály - řezivo neopracované, stavební prvky



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 12 - 2001 - CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ)3446

ze dřeva, např. trámy, prkna, panely, překližky, dřevěné
obložení stěn i podlah, dýhy ze dřeva, podlahy a podlahové
materiály pro interiéry, zejména dřevěné, palubkové,
lamelové, z korku nebo obsahující korkovou drť, podlahové
prvky, parketové dílce, schodové profily, parapetní desky,
plovoucí podlahy, dveře nekovové, dlažba, žaluzie a
markýzy nekovové, portály, vertikální látkové žaluzie,
rolety a plisé, dveřní a předokenní markýzy i žaluzie
nekovové všech druhů a typů, stavební sklo kupř. skleněné
tašky, dlaždice, mozaikové sklo, obkladačky, sklo drátěné,
sklo izolační, bazény plavecké - nekovové, figurky z
kamene, betonu a mramoru, fólie a desky z umělých hmot
na značení cest, křemen, křišťál, lepenka pro stavební
účely, nekovová lešení, nekovové mříže a mřížoví,
okenice, ohrady a ploty, rákos pro stavební účely, rámy
pro skleníky nekovové, šamot, šindele, škvára, terakota,
trhové stánky nekovové; (20) nábytek všeho druhu ze
dřeva, kovu, rákosu, kůže nebo jiných hmot, bambus,
bambusové závěsy, stavebnicový nábytek a modulový
nábytek, variabilní nábytkové programy pro kanceláře,
jednací místnosti, recepce, sekretariáty, nábytek pro
kuchyně, ložnice, nábytek školní a zahradní, dětský
nábytek, nábytek s využitím skla a zrcadel, atypický
nábytek a výrobky ze dřeva, čalouněný nábytek, sedací
soupravy, křesla a židle, stoly a stolky, rámy, stojany,
výrobky ze dřeva, korku, třtiny, vrbového proutí ap. pokud
nejsou zahrnuty v jiných třídách, výrobky z náhražek
těchto materiálů včetně výrobků z plastických hmot,
bytové a nábytkové doplňky, umělecké a ozdobné
předměty, dřevotřískové a dřevovláknité desky, pomocné
profily a desky k obkladu stěn, stropů a podlah, pohyblivé
panely a interiérové příčky, bedny ze dřeva nebo z umělých
hmot, nekovové přepravní kontejnery, palety na
manipulaci se zbožím, nábytek z plastických hmot, lišty k
nábytku z umělých hmot, nádoby z umělých hmot jako
obaly, dávkovače ručníků a tekutých mýdel (nekovové),
držáky na záclony a závěsy, konzole na záclony a závěsy,
kování na dveře nekovové, figurky z plastických hmot,
nádrže na tekutá paliva (kromě nekovových a zděných),
násady a rukojeti (nekovové), palety nakládací a přepravky
(nekovové), žebříky ze dřeva nebo z umělých hmot,
schránky z umělých hmot, věšáky (háky nekovové),
věšáky na oděvy, žaluzie, žebříky z umělých hmot, zrcadla,
stojany na časopisy, držáky na noviny, stojany na
deštníky, hmoždinky, nekovové násady na nářadí, včelí
úly, plástve a voskové plástve do včelích úlů, výdřevy pro
včelí úly, proutěné zboží, psí boudy, spací pytle, rukojeti na
nářadí - nekovové, umělecká díla, sochy a sošky ze dřeva,
vosku, sádry nebo umělých hmot, umělecké truhlářské
výrobky; (21) náčiní a nádoby pro domácnost nebo
kuchyň, nádoby a nádobí z plastických hmot pro
domácnost, soupravy kuchyňského nádobí, tlakové hrnce
schránky na pečivo, cestovní lahve, dřezy na praní
(škopky), formy na led, zubní kartáčky, kartáče, hřebeny,
kbelíky, umyvadla, koše na odpadky, květináče, konve,
kolíčky na prádlo, kontejnery, vaničky dětské přenosné,
výrobky ze skla i porcelánu, výrobky z křišťálového skla,
poháry skleněné, sklenice, popelníky, poháry keramické,
holby keramické, keramické porcelánové tácky, stojany na
jídelní lístky, porcelánové a skleněné džbány, demižony,
drobné reklamní a upomínkové předměty ze skla a
porcelánu, bytová terária zejména pro pěstování rostlin,
lisy na ovoce pro domácnost s výjimkou elektrických,
kuchyňské šrotovníky s výjimkou elektrických, ruční
čisticí nástroje, dávkovače mýdla a ručníky a toaletního
papíru, klece pro domácí zvířata, kuchyňské formy na
koláče, na led, na pečení, formičky a tvořítka na pečivo,
grily pro použití na pečení a fritézy s výjimkou
elektrických, hrnce, hrnčířské zboží, hubice
(rozprašovadla) k hadicím a konvím na zalévání, jehlice a

kovové špejle na grilování, kotlíky, tepelně-izolační
nádoby, termosky pro potraviny, krmítka pro hospodářská
zvířata, lapače hmyzu, stříkačky na zalévání květin a
rostlin, zavlažovače; (22) lana, provazy, struny, síťky,
stany, plachty, plachtoviny, pytle, textilní materiály ze
surových vláken, provazové žebříky, houpací sítě, textilní
obaly, umělohmotná vlákna na textilní účely; (24) tkaniny
a textilní výrobky, stolní pokrývky, ručníky, osušky,
ubrousky, utěrky, textilní plošné výrobky, bavlněné látky,
potištěné látky, látky na deštníky a pláště do deště, bytový
textil, ložní prádlo, reklamní a propagační předměty z
textilu, prostírání, ubrusy, praporky, korouhve, cestovní
přikrývky, psací pytle, textilní rolety, ručníky, textilní
štítky, textilní tapety, geotextilie; (25) oděvy všeho druhu,
dámské, pánské, dětské, včetně sportovních a jeansových,
trička, obuv, střevíce, sportovní obuv, kloboučnické
výrobky, čepice, kšiltovky, kravaty, šály, šátky,
zažehlovací obtisky, nášivky na oděvy, pláštěnky, dřeváky,
rukavice; (26) krajky a výšivky, stuhy a tkaničky,
knoflíky, odznaky, umělé květiny, ovoce a věnce, ozdoby
textilních výrobků, kupř. nažehlovací ozdoby, přezky a
spony jako oděvní doplňky; (27) podlahové krytiny všeho
druhu kupř. z plastů, termosetových laminátů, dřeva,
korku, dýhy, a podlahových prvků obsahujících dýhu,
podlahové krytiny izolační, koberce, koberečky, koberečky
do automobilů, podložky pod koberce, rohožky a
protiskluzové rohože, předložky, tapety a nástěnné
koberce s výjimkou textilních, umělé trávníky; (28) hry,
hry společenské, hry stolní, stavebnice, hry automatické
a/nebo elektronické s výjimkou těch, které se uvádějí v
chod vhozením mince nebo těch, které jsou používány
výhradně s televizním přijímačem, hračky, hračky plyšové,
hračky pohyblivé, maňásci, potřeby pro gymnastiku a
sport, posilovací stroje a přístroje pro tělesná cvičení,
trenažery, sportovní hry, biliardové stoly, nářadí a potřeby
pro zimní sporty, rybářské potřeby, lukostřelecké náčiní,
bazény pro děti, bazény přenosné, bazény interiérové i
venkovní-potřeby pro hru, bazény nafukovací apod.,
vánoční stromky umělé, ozdoby pro vánoční stromky i k
reklamním účelům, kanadské žertíky, zábavná
pyrotechnika, karnevalové masky, kouzelnické potřeby;
(35) poradenské a informační služby-obchodní, pomoc při
řízení obchodní činnosti,  řízení obchodního
řetězce,organizační, objednávkové, nákupní a prodejní
služby v oblasti obchodních řetězců, vše ve tř.35,
poskytování obchodních informací a jiných informačních
produktů reklamního charakteru, multimediálních
informací, komerční využití internetu v oblastech
komerčních internetových médií a vyhledávacích služeb,
on-line inzerce, marketing a obchod, pořádání a
organizování veletrhů a výstav, zejména ke komerčním a
reklamním účelům, zprostředkovatelská činnost v oblasti
obchodu a služeb, reklamní a propagační činnost,
rozšiřování reklamních a propagačních materiálů, reklamní
služby s využitím direct mailingu, průzkum trhu a
marketing, pronájem reklamních ploch, předvádění pro
reklamní účely a podporu prodeje, předvádění zboží,
rozšiřování reklamních materiálů a vzorků zboží; (37)
instalace, údržba, opravy a servis strojů a zařízení, montáž
bazénů, servis zejména zahradní techniky; (38) služby
zabezpečující audiovizuální komunikace prostřednictvím
informačních a telekomunikačních sítí, kupř. počítačové
sítě internet, satelitu apod., rozšiřování a zveřejňování a
přenos informací, dat a zpráv prostřednictvím,
informačních a telekomunikačních prostředků a přenos
informací, dat a zpráv prostřednictvím informačních a
telekomunikačních prostředků a sítí, šíření elektronických
časopisů, elektronických periodik a knih v elektronické
podobě prostřednictvím počítačové sítě, pomocí satelitů
ap.; (41) pořádání a organizační zajištění kurzů, školení,
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přednášek, konferencí, vzdělávací a rekvalifikační činnost,
organizování kulturních a vzdělávacích veletrhů a výstav,
organizování sportovních soutěží, pořádání loterií,
organizování a pořádání soutěží; (42) tvorba software,
interaktivních a grafických programů, tvorba
multimediálních dokumentů, prezentací, aplikací, katalogů
a pod., konstrukce WWW prezentací a řešení WWW
serverů, počítačové animace,  programových projektů,
informačních databází, redakční činnost elektronických
časopisů, periodik, knih.

(35) služby spojené s prodejem částí a součástí motorových
vozidel, systémových součástí motorových vozidel,
elektronického zboží a jeho částí na internetu; (36)
finanční a úvěrové služby, pojišťovací služby, úvěrové a
debetní karty, leasingové služby; (37) opravy a údržby
motorových vozidel; (39) pronájem motorových vozidel;
(41) vzdělávací služby na internetu v oblasti součástí
motorových vozidel, systémových komponentů
motorových vozidel, elektronické zboží a jeho částí; (42)
počítačové služby, zejména zprostředkovávání
rozmanitého přístupu uživatelů počítačů do informačního
systému v oblasti převodu a šíření informací týkajících se
částí motorových vozidel, součástek motorových vozidel,
systému součástek motorových vozidel, elektronického
zboží a jeho částí, poskytování specializované technické
pomoci a poradenských služeb v oblasti součástí
motrových vozidel a systémových komponentů
motorových vozidel.

(6) řetízky na klíče, klíčenky, poznávací značky,
dekorativní krabičky, okrasné kovové sošky (ve tvaru
automobilu), kasičky, spony na peníze (vyrobené z
běžných kovů); (7) motory (kromě motorů pro pozemní
vozidla), turbíny, ložiska, rozprašovače, hnací řemeny,
dynamové kartáče, karburátory, chladiče do spalovacích
motorů, ventilátory, elektrické generátory, válcové hlavy,
řemenice, hnací řetězy, pásy k dynamu, zapalovací

zařízení, rozdělovače, vstřikovače, tlumiče, řemeny
větráků, motorové písty, regulátory rychlosti, odbočky
jako součásti motorů, zapalovací svíčky, olejové filtry,
motorové filtry a filtry pro čištění a ochlazování vzduchu,
motorové setrvačníky, palivová čerpadla, proudové
generátory, magnetory, pístové kroužky, přístroje snižující
spotřebu paliva, rychlostní skříně, převodové skříně,
spřáhla, spojky, hydraulické ventily; (11) klimatizační
zařízení, zařízení na ochlazování vzduchu, zařízení na
ohřívání vzduchu, zařízení proti oslnění, lampy, žárovky,
reflektory,  osvětlovací přístroje a zařízení, ventilátory a
ventilační přístroje, topná zařízení, zařízení na odmlžování
a rozmrazování oken; (12) součástky a příslušenství pro
motorová vozidla, naslouchací zařízení jako součást
vybavení vozidel; (14) šperky, drahé kameny,
chronometry, skříňky, pouzdra a schránky z drahých kovů,
řemínky a řetízky k hodinkám, cigarotvé zapalovače a
popelníky z drahých kovů, hodinky, hodiny; (16) knihy,
časopisy, periodika, tiskoviny, papírnické zboží, papírové
nebo lepenkové reklamní tabule, výrobky z lepenky,
papírové štítky, brožury, tužky, pera, učební a školní
potřeby (kromě přístrojů), hrací karty, plakáty,
fotografické tisky, papírové nákupní tašky, papírové
ubrusy, papírové ubrousky; (18) lodní kufry, kufry a
cestovní brašny, včetně náprsních tašek, kabelky, brašny
přes rameno, kosmetické kufříky, diplomatické kufříky,
aktovky, desky, pouzdra na bankovky, peněženky, váčky
na peníze, tobolky, klíčenky, pouzdra na kreditní karty,
pouzdra na doklady, brašny na nářadí, deštníky, slunečníky,
hole; (21) hrnky, křišťálové dózy, užitkové sklo, předměty
z křišťálu, porcelánu a keramiky (nespadající do jiných
tříd), nápojové šálky z porcelánu, keramiky, skla a papíru,
rozprašovače parfémů a pudřenky (nikoliv z drahých
kovů), křišťálová autíčka; (25) oděvy, obuv, kloboučnické
zboží; (28) hračky, panenky, plyšové hračky, hry, balóny,
vláčky, puzzle, masky, karetní hry (jiné než běžné karetní
hry), stolní hry, elektronické hry, stavebnice, ornamenty a
ozdoby (jiné než svíčky a lampy), vše pro vánoční
stromečky, domečky pro panenky, sportovní zboží (jiné
než oděvy), kolečkové brusle, lední brusle, surfová prkna
(ne motorová), plovací ploutve, jezdecká obuv, houpačky,
provazy a sítě určené k výrobě sportovního zboží, hry a
rakety, tenosivé a squashové rakety, míče na odbíjenou,
lukostřelecké vybavení, míče, rukavice, chrániče, pálky,
hole, značkovače a podložky určené k sportovním hrám,
obličejové masky pro sport a hru, bezpečnostní chrániče,
chrániče ramen, chrániče končetin, chrániče nártů a
zápěstí, a vybavení pro všechny sportovní hry zařazené v
této třídě, vybavení pro jezdectví, horolezectví,
lukostřelbu, šerm, gymnastiku, box, činky, tyče a
mechanicky ovládané sportovní zařízení, rybářské pruty,
vlasce, háčky, návnady a vnadidla, plováky, navijáky,
závaží, lyže, lyžařské hole, pojízdné hračky, dětská vozidla,
motorová výstroj jako součást sportovní výstroje; (34)
zapalovače, kapesní a stolní zapalovače, kráječe doutníků
(z jiných než drahých kovů), popelníky (z jiných než
drahých kovů), krabičky na sirky, tabákové váčky,
krabičky na dýmky, skříňky na tabákové výrobky.

(16) tiskárenské výrobky, tiskoviny, časopisy, noviny,

(511)

(511)

(511)

35, 36, 37, 39, 41, 42

6, 7, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 34

16, 35, 38

O 147592

O 147593

O 148169

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

Mountfield a.s., Masarykovo nám. 708, Mnichovice,
Česká republika

DELPHI TECHNOLOGIES, INC., 5725 Delphi
Drive, Troy, Spojené státy americké, Michigan

DELPHI TECHNOLOGIES, INC., 5725 Delphi
Drive, Troy, Spojené státy americké, Michigan

(510)

(510)

(510)
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25.10.1999

25.10.1999

01.12.1999

27.12.1999

07.01.2000

19.01.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

25.10.1999

25.10.1999

01.12.1999

27.12.1999

07.01.2000

19.01.2000

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

Computerworld Super Store

Game Star Super Store

KOUZELNÁ ZAHRÁDKA

FUJI

METALLICA

(740)

(740)

(740)

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová,
známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7

Dr. Bohuslav Maxa, KOREJZOVÁ & SPOL. Advokátní a
patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

(590) Barevná

(540)

periodika týkající se programového a přístrojového
vybavení; (35) inzerce a reklama i služby k zajišťování a
provádění přehlídek a výstav pro účely prezentace
informačních technologií, počítačů a sdělovací techniky;
(38) poskytování on-line přístupu k informacím a službám
v oblasti technologie informací.

(16) tiskárenské výrobky, tiskoviny, časopisy, noviny,
periodika týkající se programového a přístrojového
vybavení; (35) inzerce a reklama i služby k zajišťování a
provádění přehlídek a výstav pro účely prezentace
informačních technologií, počítačů a sdělovací techniky;
(38) poskytování on-line přístupu k informacím a službám
v oblasti technologie informací.

(16) tiskárenské výrobky, tiskoviny, časopisy, noviny,
periodika týkající se programového a přístrojového
vybavení; (35) inzerce a reklama i služby k zajišťování a
provádění přehlídek a výstav pro účely prezentace
informačních technologií, počítačů a sdělovací techniky;
(38) poskytování on-line přístupu k informacím a službám
v oblasti technologie informací.

(3) přípravky pro bělení a jiné prací prostředky, přípravky
pro čištění, leštění, odmašťování, mýdla; (4) výrobky pro
pohlcování, zavlažování a vázání prachu, osvětlovací
látky, svíčky, knoty; (5) výrobky veterinářské a
hygienické, dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení
škodlivých zvířat, fungicidy, herbicidy; (13) ohňostroje;
(26) krajky a výšivky, stuhy a tkaničky, knoflíky, háčky a
očka, poutka - galanterie, špendlíky a jehly, umělé květiny;
(28) hry, hračky, vánoční ozdoby; (35) propagační
činnost, reklama; (39) doprava, balení a skladování zboží.

(12) jízdní kola a jejich konstrukční části.

(9) přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické,
elektrické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro
vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a
přístroje pro vyučování, přístroje pro záznam, převod a
reprodukci zvuku nebo obrazu, magnetické nosiče
zvukových záznamů, gramofonové desky, automatické
distributory a mechanismy pro přístroje na mince,
zapisovací pokladny, počítací stroje, přístroje pro
zpracování informací a počítače, hasicí přístroje; (16)
papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které nejsou
zařazeny do jiných tříd, tiskárenské výrobky, potřeby pro
knižní vazby, fotografie, papírenské zboží, lepidla pro
papírenství nebo domácnost, materiál pro umělce, štětce,
psací stroje a kancelářské potřeby (vyjímaje nábytek),
učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů,
plastické obaly (nezařazené do jiných tříd), hrací karty,
tiskařské typy, štočky; (25) oděvy, obuv, kloboučnické
zboží.

(35) vykonávání administrativních prací pomocí
výpočetní techniky, reklamní a propagační činnost,
zprostředkování nákupu a prodeje v oblasti výpočetní
techniky (hardware i software), automatizované zpracování
údajů; (36) pronájem nemovitostí, zprostředkování nákupu
a prodeje v oblasti nemovitostí; (41)  lektorská činnost v
oblasti programového a technického zabezpečení
výpočetní techniky a v oblasti organizační techniky
potřebné pro chod firmy, zejména zaškolování týkající se
faxů,různých typů záznamníků, telefonních ústředen,
řezaček na papír, hřebenových vazaček; (42) pronájem a
tvorba software, poradenská a zprostředkovatelská činnost
v oblasti programového a technického zabezpečení
výpočetní techniky a v oblasti organizační techniky
potřebné pro chod firmy, zejména faxů, různých typů
záznamníků, telefonních ústředen, řezaček na papír,
hřebenových vazaček.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

16, 35, 38

16, 35, 38

3, 4, 5, 13, 26, 28, 35, 39

12

9, 16, 25

35, 36, 41, 42

O 148170

O 148171

O 149354

O 150410

O 150675

O 150967

O 151335

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

IDG Czech, a.s., Seydlerova 2451/11, Praha 5 - Nové
Butovice, Česká republika

IDG Czech, a.s., Seydlerova 2451/11, Praha 5 - Nové
Butovice, Česká republika

IDG Czech, a.s., Seydlerova 2451/11, Praha 5 - Nové
Butovice, Česká republika

MICHAL MAREL - M STUDIO, Semčická 540/8,
Praha 9, Česká republika

Advanced Sports, Inc., 118 Bauer Drive, Oakland,
Spojené státy americké, New Jersey

Metallica, A California general partnership , c/o
Provincial Financial Management, 2020 Union Street,
San Francisco, Spojené státy americké, California

ASSET, a.s., Kupeckého 5, Bratislava, Slovenská
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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27.01.2000

10.02.2000

11.02.2000

17.02.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

27.01.2000

10.02.2000

11.02.2000

17.02.2000

(540)

(540)

(540)

CARNAUDMETALBOX

SPECIAL TOURS PRAGUE

CASH

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Otakar Švorčík, Společná advokátní kancelář
Všetečka Zelený Švorčík Kalenský, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní třída 32, Praha 1

Mgr. Machatová Marcela, patentový zástupce, DMH-
patentová a známková kancelář, Pospíšilova 2, Praha 3

JUDr. Břeský Ladislav, Lohniského 869, Praha 5

(540)

(6) plechy a fólie, potrubí a trubky, zásobníky, uzávěry,
kryty, pouzdra, víka, poklice a závěry, tácy, vše vyrobeno
pouze nebo hlavně z kovu nebo z kovu pokrytého nebo
potaženého jiným materiálem; (7) komerční balicí stroje,
stroje pro použití při výrobě, formování a úpravě plastů,
kovů, papíru a lepenky, stroje pro použití při formování,
úpravě, uzavírání a plnění zásobníků, při balení zboží, při
mechanické manipulaci s balíky, zásobníky, částmi
zásobníků a zboží, součásti a příslušenství pro všechno výše
uvedené zboží v rámci této třídy; (10) zásobníky, nádoby,
nádobky, aerosolové nádobky, součásti a příslušenství pro
všechno uvedené zboží v rámci této třídy, vše pro
chirurgické, lékařské, zubní a veterinární použití; (20)
pouzdra v podobě zásobníků zhotovena zcela nebo z
převážné části z nekovových materiálů, tácy a podnosy
nekovové jiné než pro použití v domácnosti, uzávěry,
kryty, víka a závěry, nádobky z umělých hmot jako obaly
a součásti a příslušenství pro nádobky, vše vyrobeno pouze
nebo hlavně z nekovových materiálů; (21) domácí a
kuchyňské přístroje a nástroje, stolní náčiní, koše, láhve,
uzávěry na poklice, zásobníky, poklice, nádobky a
příslušenství pro nádobky vše vyrobeno pouze nebo hlavně
z nekovových materiálů, tácy a podnosy nekovové s
výjimkou táců z drahých kovů.

(33) vodky, brandy a likéry.

(35) obchodně-zprostředkovatelská činnost v oboru
cestovního ruchu, organizace a podnikání - inzertní,
reklamní a propagační činnost - průzkum a analýza trhu,
vč. zpracování odborných posudků v daném oboru - direct
management a informační servis, včetně správy

obchodních zájmů třetích osob - zastupování tuzemských a
zahraničních firem - poskytování pomoci při provozu
obchodu, včetně zprostředkování obchodních záležitostí -
organizování, zabezpečování a uspořádání propapagačních
a/nebo komerčních výstav, propagačních a reklamních akcí
- distribuce zboží k reklamním účelům - rozmnožovací
služby; (39) poradenská činnost v oboru cestovního ruchu,
agenturní a zprostředkovatelská činnost v oboru
cestovního ruchu a turistiky, provozování cestovní a
turistické kanceláře, včetně veškerých služeb spojených s
dopravou, cestovní a dopravní informace, průvodcovské
služby - automobilová, autobusová, letecká a lodní doprava
osob a zboží - doručovací a kurýrní služba - pronájem a
půjčování dopravních prostředků, včetně jejich
příslušenství, např. nosičů zavazadel automobilů,
parkovacích ploch, plavidel a koní - doručování zboží; (41)
organizační a produkční činnost v oboru cestovního ruchu,
turistických, sportovních, rekreačních, poznávacích a
prázdninových cest a pobytů, včetně akcí zdravého
životního stylu, zájmových klubů a společenských akcí,
odborných a vzdělávacích akcí - prodej vstupenek a
rezervace míst na kulturní, sportovní akce a vystoupení -
organizování a vedení kempů, rehabilitačních a
rekondičních pobytů - výchovná a vzdělávací činnost v
oblasti cestovního ruchu, sportu, turistiky, rekreace,
ozdravných a rehabilitačních akcí a pobytů - vydávání
tiskovin a nosičů informací, včetně jejich distribuce -
nakladatelská činnost v oblasti odborných, zpravodajských
a vzdělávacích tiskovin, publikací, zpráv a informací,
včetně zvukových a audiovizuálních nosičů -
obstaravatelská a zprostředkovatelská činnost v tomto
oboru - provozování a pronajímání sportovních zařízení,
hřišť a stadionů, vč. sportovního nářadí, vyjma automobilů,
stanů a chat, odborné poradenské a konzultační služby v
oblasti cestovního ruchu, sportu, turistiky, rekreace a
využití volného času, odborných profesních akcí,
nakladatelství a vydavatelství - organizování a vedení
odborných seminářů, konferencí, sympozií, kongresů a
pracovních setkání; (42) provoz ubytovacích zařízení pro
přechodné pobyty, zejména hotelů, penzionů, ozdravoven,
léčebných domů a lázeňských domů, včetně turistických
ubytoven, pensionů, kempingů a prázdninových táborů,
včetně doprovodných služeb, například rezervace míst,
recepční, asistenční a hlídací služby v ubytovacích
zařízeních - rehabilitační, regenerační, masážní a
kosmetické služby - půjčování stanů, oděvů a stolního
prostírání - pronajímání společenských a jednacích
místností - zahradnické a úpravárenské práce pozemků,
zahrad a hřišť, včetně jejich údržby - organizace odborného
poradenství v oboru cestovního ruchu a zprostředkování
know-how v oboru cestovního ruchu.

(9) přístroje určené k zábavě a sestrojené jen pro použití s
televizním přijímačem.

(511)

(511)

(511)

(511)

6, 7, 10, 20, 21

33

35, 39, 41, 42

9

O 151797

O 151847

O 152089

O 152168

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

Crown Cork&Seal Technologies Corporation ,
11535 S. Central Avenue, Alsip, Spojené státy
americké, Illinois

PERNOD RICARD, 142, boulevard Haussmann,
Paris, Francie

SPECIAL TOURS PRAGUE, s. r. o., Holečkova 81,
Praha 5, Česká republika

Stella International Spielgeräte GmbH,
Borsigstrasse 26, Lübbecke, Německo

(510)

(510)

(510)

(510)
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21.02.2000

24.02.2000

06.03.2000

06.03.2000

08.03.2000

13.03.2000

20.03.2000

22.03.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

21.02.2000

24.02.2000

06.03.2000

06.03.2000

08.03.2000

13.03.2000

20.03.2000

22.03.2000

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

PUTIN

CITYSERVIS

INFOCITY

AROMA LUX

GO-GO šou

(740)

(740)

(740)

Ing. Jaromír Přikryl, Patentová a známková kancelář,
Včelín 1161, Hulín

Ing. Jaromír Přikryl, Patentová a známková kancelář,
Včelín 1161, Hulín

JUDr. Otevřel Milan, Horní náměstí č. 24, Přerov

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)
(9) nahradné nosiče - DVD, Video, CD, MC; (16) knihy,
tiskoviny, publikace; (41) nakladatelství, vydavatelství,
semináře, školení.

(35) reklamní činnost.

(35) inzertní, reklamní a propagační činnost,
zprostředkování obchodních, komerčních a ekonomických
informací; (41) vydavatelsko-nakladatelská činnost,
zprostředkování v oblasti vydávání tiskovin.

(35) inzertní, reklamní a propagační činnost,
zprostředkování obchodních, komerčních a ekonomických
informací; (41) vydavatelsko-nakladatelská činnost,
zprostředkování v oblasti vydávání tiskovin.

(16) papír, tiskárenské výrobky, kancelářské potřeby,
plastické obaly; (21) náčiní a nádobí pro restaurační účely,
a to šálky, podšálky a talíře, výčepní sklo a sklo pro
restaurační účely; (25) oděvy.

(30) káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, kávové
náhražky, mouka a obilní přípravky, chléb, sušenky,
suchary, koláče, jemné pečivo a cukrovinky, zmrzlina,
med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do pečiva, sůl,
hořčice, pepř, ocet, chuťové omáčky, koření, led na
chlazení.

(5) výrobky farmaceutické, veterinářské, výrobky
hygienické pro osobní hygienu, dezinfekční přípravky pro
hygienické účely a na čištění vzduchu, aromatické granule,
aromatické granule - vůně do vysavačů a vzduchotechniky,
aromatické destičky - vůně do vysavačů a
vzduchotechniky, aromatické destičky.

(9) aparáty a přístroje vědecké, geodetické, elektrické
(zařazené ve třídě 9), elektronické (zařazené ve třídě 9),
fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení,
měření, signalizaci, kontrolu, záchranu a přístroje učební,
aparáty pro záznam, uchování, převod, přenos nebo
reprodukci zvuku nebo obrazu, magnetické nebo optické
suporty zvukových nebo zvukově obrazových záznamů,
automatické distributory a mechanismy na mince,
zapisovací pokladny, kalkulační stroje, přístroje pro
zpracování informací a počítače včetně jejich jednotlivých
součástí a náhradních dílů ze třídy 9, baterie, akumulátory,
počítačové hry s výstupem na PC nebo na TV, pohledy
ilustrované se zvukovou nahrávkou, hlavolamy elektrické
nebo elektronické, hrací skříně uváděné v činnost
vhozením mince, reklamní přístroje na střídavé obrazy,
reklama světelná, reklamní světelné přístroje, nosiče
záznamů nahrané i nenahrané, videokazety nahrané i
nenahrané, audiokazety nahrané i nenahrané, audiovizuální
programy, audioprogramy, audiovizuální díla, audiovizuální
díla v digitální podobě, filmy, hudební díla, CD disky,
programové vybavení pro počítače, software, hardware

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 16, 41

35

35, 41

35, 41

16, 21, 25

30

5

9, 16, 35, 38, 41

O 152456

O 152771

O 152772

O 152909

O 152991

O 153225

O 153421

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

TRIPOD s.r.o., Galandova 1235/7, Praha 6 - Řepy,
Česká republika

DRINKS UNION a.s., Drážďánská 80, Ústí nad
Labem, Česká republika

INFOSERVIS CZ, a.s., Kozmíkova 1103/7, Praha
10, Česká republika

INFOSERVIS CZ, a.s., Kozmíkova 1103/7, Praha
10, Česká republika

Hrádek Richard, Smetanovy sady 15, Plzeň, Česká
republika

TISMO s.r.o., Kosmákova 43, Přerov, Česká
republika

HIT CZ FILTRAČNÍ SÁČKY s.r.o., U bažantnice
983, Poděbrady, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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22.03.2000(220)
(320) 22.03.2000

(540) Gogo-show

(740) Lukajová Dana, patentový zástupce, Advokátní a patentová
kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Petrská 12, Praha 1

výpočetní techniky nebo komunikační nebo informační
techniky, elektronické databáze a databázové produkty,
informace a záznamy v elektronické podobě, informace a
záznamy na jakémkoliv nosiči s výjimkou nosičů
papírových ze třídy 16, informace a data a databázové a
informační produkty na nosičích nebo i v elektronických,
datových, informačních, počítačových a komunikačních
sítích všeho druhu, související software a hardware,
elektronické nebo datové nebo informační nebo
komunikační nebo výpočetní sítě včetně jednotlivých
součástí a náhradních dílů obsažených ve třídě 9,
multimediální aplikace, multimediální nebo informační
katalogy, elektronické časopisy, elektronická periodika a
knihy v elektronické podobě; (16) papír, lepenka a
výrobky z těchto materiálů zatříděné ve třídě 16, zejména
výrobky z papíru, plakáty, fotografie, kalendáře,
pohlednice, gratulace, dopisní papíry, obálky, samolepky,
obtisky, pexesa, hrací karty, poznámkové bloky, desky na
spisy, pořadače, omalovánky, activity books, balicí papír,
obaly všeho druhu papírové, listy, pytlíky a sáčky pro
obalovou techniku, papír na balení doutníků a cigaret,
školní sešity, skicáky, tužky, pastelky, tuhy, gumy,
ořezávátka, ořezávátka strojky, penály, papírové tašky,
školní tašky, umělohmotné tašky, papírové kapesníky,
papírové ubrusy a ubrousky, těžítka na papíry, tiskoviny,
tiskopisy, časopisy, periodika, knihy, databázové produkty
v papírové formě, databáze v papírové formě, informační
produkty obecně v papírové formě, data a databáze obecně
na papírových nosičích, tiskárenské výrobky, písmena pro
tiskárny, losy, štočky, potřeby pro knižní vazby, lepidla
pro papírenství nebo domácnost, materiál pro umělce,
štětce, psací stroje a kancelářské potřeby, učební pomůcky,
umělecké nebo ozdobné předměty z papíru, obaly
bublinkové (z umělých hmot); (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 a jiných
informačních produktů komerčního nebo reklamního
charakteru, informačních produktů reklamního charakteru,
multimediálních informací komerčního charakteru,
komerční využití Internetu v oblastech komerčních
internetových médií a vyhledávacích služeb, on-line
inzerce, činnost reklamní agentury, zprostředkování v
obchodních vztazích, zprostředkovatelská činnost v
obchodu a průmyslu, merchandising, franchising, pomoc při
využívání a řízení obchodního podniku, 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; (38) televizní vysílání, televizní
vysílání programů, televizní vysílání zábavných,
vzdělávacích, výchovných, soutěžních, diskuzních a
informačních pořadů, šíření elektronických časopisů,
informací, elektronických periodik, knih v elektronické
podobě, audio nebo audiovizuálních děl prostřednictvím
informační nebo datové nebo elektronické nebo
komunikační nebo telekomunikační nebo počítačové sítě,
zejména Internetu, pomocí satelitů aj., organizační a
technické zabezpečování televizního vysílání, poradenská
činnost v oblasti sdělovacích prostředků, informační
kancelář; (41) nakladatelství a vydavatelství, ediční
činnost, publikační činnost, nahrávání nosičů zvukových
nebo obrazově zvukových, půjčování nahraných
zvukových a zvukově obrazových záznamů, výroba, tvorba
a šíření audiovizuálních děl, 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, výchovy, vzdělávání, zábavy a sportu.

(9) aparáty a přístroje vědecké, geodetické, elektrické
(zařazené ve třídě 9), elektronické (zařazené ve třídě 9),
fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení,
měření, signalizaci, kontrolu, záchranu a přístroje učební,
aparáty pro záznam, uchování, převod, přenos nebo
reprodukci zvuku nebo obrazu, telefony, záznamníky, faxy,
magnetické nebo optické suporty zvukových nebo zvukově
obrazových záznamů, automatické distributory a
mechanismy na mince, zapisovací pokladny, kalkulační
stroje, přístroje pro zpracování informací a počítače
včetně jejich jednotlivých součástí a náhradních dílů ze
třídy 9, baterie, akumulátory, počítačové hry s výstupem
na PC nebo na TV, pohledy ilustrované se zvukovou
nahrávkou, hlavolamy elektrické nebo elektronické, hrací
skříně uváděné v činnost vhozením mince, reklamní
přístroje na střídavé obrazy, reklama světelná, reklamní
světelné přístroje, nosiče záznamů nahrané i nenahrané,
videokazety nahrané i nenahrané, audiokazety nahrané i
nenahrané, audiovizuální programy, audioprogramy,
audiovizuální díla, audiovizuální díla v digitální podobě,
filmy, hudební díla, CD disky, programové vybavení pro
počítače, software, hardware výpočetní techniky nebo
komunikační nebo informační techniky, elektronické
databáze a databázové produkty, informace a záznamy v
elektronické podobě, informace a záznamy na jakémkoliv
nosiči s výjimkou nosičů papírových ze třídy 16, informace
a data a databázové a informační produkty samy o sobě i na
nosičích nebo i v elektronických, datových, informačních,
počítačových a komunikačních sítích všeho druhu,
související software a hardware, elektronické nebo datové
nebo informační nebo komunikační nebo výpočetní sítě
včetně jednotlivých součástí a náhradních dílů obsažených
ve třídě 9, multimediální aplikace, multimediální nebo
informační katalogy, elektronické časopisy, elektronická
periodika a knihy v elektronické podobě; (16) papír,
lepenka a výrobky z těchto materiálů zatříděné ve třídě 16,
zejména výrobky z papíru, plakáty, fotografie, kalendáře,
pohlednice, gratulace, dopisní papíry, obálky, samolepky,
obtisky, pexesa, hrací karty,  poznámkové bloky, desky na
spisy, pořadače, omalovánky, activity books, balicí papír,
obaly všeho druhu papírové, listy, pytlíky a sáčky pro
obalovou techniku, papír na balení doutníků a cigaret,
školní sešity, skicáky, tužky, pastelky, tuhy, gumy,
ořezávátka, ořezávátka strojky, penály, papírové tašky,
školní tašky, umělohmotné tašky, papírové kapesníky,
těžítka na papíry, tiskoviny, tiskopisy, časopisy, periodika,
knihy, databázové produkty v papírové formě, databáze v
papírové formě, informační produkty obecně v papírové
formě, data a databáze obecně na papírových nosičích,
tiskárenské výrobky, písmena pro tiskárny, losy, štočky,
potřeby pro knižní vazby, lepidla pro papírenství nebo

(511) 9, 16, 35, 38, 41

O 153422(210)

(730) CET 21, s.r.o., V Jámě 12, Praha 1, Česká republika

(510)
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03.04.2000

05.04.2000

05.04.2000

05.04.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

03.04.2000

05.04.2000

05.04.2000

05.04.2000

(540)

(540)

(540)

BRAINSTORM

BRAINWAVE

BRAINWASH

(740)

(740)

(740)

(740)

Lukajová Dana, patentový zástupce, Advokátní a patentová
kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Petrská 12, Praha 1

JUDr. Jan Matějka, Národní 32, Praha 1

JUDr. Korejzová Zdeňka, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

JUDr. Korejzová Zdeňka, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

(540)

domácnost, materiál pro umělce, štětce, psací stroje a
kancelářské potřeby, učební pomůcky, umělecké nebo
ozdobné předměty z papíru, obaly bublinkové (z umělých
hmot); (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 a jiných informačních
produktů komerčního nebo reklamního charakteru,
multimediálních informací komerčního charakteru,
komerční využití Internetu v oblastech komerčních
internetových médií a vyhledávacích služeb, on-line
inzerce, činnost reklamní agentury, zprostředkování v
obchodních vztazích, zprostředkovatelská činnost v
obchodu a průmyslu, merchandising, franchising, pomoc při
využívání a řízení obchodního podniku, 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; (38) televizní vysílání, televizní
vysílání programů, televizní vysílání zábavných,
vzdělávacích, výchovných, soutěžních, diskuzních a
informačních pořadů, výměna zpráv, šíření, výměna nebo
získávání zpráv a informací, šíření elektronických
časopisů, informací, elektronických periodik a knih v
elektronické podobě prostřednictvím informační nebo
datové nebo elektronické nebo komunikační nebo
počítačové sítě, zejména Internetu, pomocí satelitů aj.,
služby na Internetu, organizování a technické
zabezpečování televizního vysílání, komunikace v této
třídě zahrnutá, poradenská činnost v oblasti sdělovacích
prostředků, informační kancelář; (41) nakladatelství a
vydavatelství, ediční činnost, publikační činnost, nahrávání
nosičů zvukových nebo obrazově zvukových, půjčování
nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů,
výroba, tvorba a šíření audiovizuálních děl, 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,
organizace, provozování a provádění her a soutěží i
veřejných, výstavní činnost v oblasti kultury, výchovy,
vzdělávání, zábavy a sportu.

(9) analogové řídící jednotky pro video hry, zejména
joysticky, zábavní přístroje adaptované pouze pro použití s
televizními přijímači, CD-ROM řídící jednotky, DVD-ROM
řídící jednotky, CD-ROM zakódovaný software pro video
hry, DVD-ROM zakódovaný software pro video hry, CD-
ROM zakódovaný software počítačových her, DVD-ROM
zakódovaný software počítačových her, mechanismy na

mince pro televizní sady, video hry na mince, přenosná
zařízení počítačových her obsahující paměťová zařízení a
vybavená krystalovými displeji, přístroje pro video hry pro
osobní užívání, přístroje pro video hry pro obchodní
využití, počítačové klávesnice, počítačová periferní
zařízení, počítače (včetně centrálních zpracovatelských
jednotek a periferního vybavení pro počítače), spoje pro
elektrická vedení, elektrické kabely, elektrické zásuvky,
zástrčky a další kontakty, elektrické terminály,
zakódované magnetické karty, hrací zařízení obsahující
paměťová zařízení, zejména elektronické magnetické
disky, paměťové karty pro video hry, paměťové jednotky
pro ruční jednotky na hraní elektronických her, myši
(příslušenství k počítačům), podložky pod myši, kazety
video her, přenosná pouzdra CD-ROMů, přenosná pouzdra
DVD-ROMů.

(30) káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, kávové
náhražky, mouka a přípravky z obilnin, chléb, pečivo,
cukrovinky, zmrzlina, med, sirup melasový, droždí, prášky
do těsta, sůl, hořčice, ocet, nálevy (k ochucení), koření, led
pro osvěžení; (32) piva, minerální vody, šumivé nápoje a
jiné nápoje nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, sirupy a
jiné přípravky k zhotovování nápojů; (33) alkoholické
nápoje (s výjimkou piv).

(30) káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, kávové
náhražky, mouka a přípravky z obilnin, chléb, pečivo,
cukrovinky, zmrzlina, med, sirup melasový, droždí, prášky
do těsta, sůl, hořčice, ocet, nálevy (k ochucení), koření, led
pro osvěžení; (32) piva, minerální vody, šumivé nápoje a
jiné nápoje nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, sirupy a
jiné přípravky k zhotovování nápojů; (33) alkoholické
nápoje (s výjimkou piv).

(30) káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, kávové
náhražky, mouka a přípravky z obilnin, chléb, pečivo,
cukrovinky, zmrzlina, med, sirup melasový, droždí, prášky

(511)

(511)

(511)

(511)

9

30, 32, 33

30, 32, 33

30, 32, 33

O 153911

O 154019

O 154020

O 154021

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

CET 21, s.r.o., V Jámě 12, Praha 1, Česká republika

Kabushiki Kaisha Sony Computer
Entertainment (Sony Computer Entertainment
Inc.), 1-1, Akasaka 7-chome, Minato-ku, Tokyo,
Japonsko

Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft m.b.H., Langgasse
1, Rankweil, Rakousko

Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft m.b.H., Langgasse
1, Rankweil, Rakousko

(510)

(510)

(510)

(510)
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06.04.2000

06.04.2000

06.04.2000

06.04.2000

06.04.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

06.04.2000

06.04.2000

06.04.2000

06.04.2000

06.04.2000

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

MUJOBCHOD.CZ

MUJMAIL.CZ

MUJWEB.CZ

MUJOBCHOD

MUJWEB

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Korejzová Zdeňka, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

JUDr. Sodomka Jaroslav, U Prašné brány 3, Praha 1

JUDr. Sodomka Jaroslav, U Prašné brány 3, Praha 1

JUDr. Sodomka Jaroslav, U Prašné brány 3, Praha 1

JUDr. Sodomka Jaroslav, U Prašné brány 3, Praha 1

do těsta, sůl, hořčice, ocet, nálevy (k ochucení), koření, led
pro osvěžení; (32) piva, minerální vody, šumivé nápoje a
jiné nápoje nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, sirupy a
jiné přípravky k zhotovování nápojů; (33) alkoholické
nápoje (s výjimkou piv).

(9) software na magnetických nosičích, výstupy na
magnetických médiích; (16) výstupy na papírových
sjetinách; (35) reklamní, inzertní a propagační činnost,
marketing, zprostředkování práce a služeb v rámci této
třídy, adresné poskytování informací v rámci této třídy,
poskytování pomoci při provozu a řízení obchodních
podniků, automatizované zpracování dat - vše v rámci této
třídy; (38) přenos a přepis zpráv a informací v rámci této
třídy, telekomunikační služby, poradenství a konzultační
činnost v oblasti telekomunikací, zprostředkování
elektronického či telekomunikačního spojení, poskytování
přístupu k počítačové síti, k počítačovým databázím, k
počítačovým serverům a k internetu; (41) natáčení a šíření
audiovizuálních děl, pořádání výchovně vzdělávacích akcí,
nakladatelství a vydavatelství, půjčování zvukových a
zvukově obrazových záznamů, vzdělávání dospělých; (42)
tvorba software, vývoj, úpravy a pronájem programového
vybavení, překladatelské a tlumočnické služby.

(9) software na magnetických nosičích, výstupy na
magnetických médiích; (16) výstupy na papírových
sjetinách; (35) reklamní, inzertní a propagační činnost,
marketing, zprostředkování práce a služeb v rámci této
třídy, adresné poskytování informací v rámci této třídy,
poskytování pomoci při provozu a řízení obchodních
podniků, automatizované zpracování dat - vše v rámci této
třídy; (38) přenos a přepis zpráv a informací v rámci této
třídy, telekomunikační služby, poradenství a konzultační
činnost v oblasti telekomunikací, zprostředkování
elektronického či telekomunikačního spojení, poskytování
přístupu k počítačové síti, k počítačovým databázím, k
počítačovým serverům a k internetu; (41) natáčení a šíření
audiovizuálních děl, pořádání výchovně vzdělávacích akcí,
nakladatelství a vydavatelství, půjčování zvukových a
zvukově obrazových záznamů, vzdělávání dospělých; (42)
tvorba software, vývoj, úpravy a pronájem programového
vybavení, překladatelské a tlumočnické služby.

(9) software na magnetických nosičích, výstupy na
magnetických médiích; (16) výstupy na papírových
sjetinách; (35) reklamní, inzertní a propagační činnost,
marketing, zprostředkování práce a služeb v rámci této
třídy, adresné poskytování informací v rámci této třídy,
poskytování pomoci při provozu a řízení obchodních
podniků, automatizované zpracování dat - vše v rámci této
třídy; (38) přenos a přepis zpráv a informací v rámci této
třídy, telekomunikační služby, poradenství a konzultační
činnost v oblasti telekomunikací, zprostředkování
elektronického či telekomunikačního spojení, poskytování
přístupu k počítačové síti, k počítačovým databázím, k
počítačovým serverům a k internetu; (41) natáčení a šíření
audiovizuálních děl, pořádání výchovně vzdělávacích akcí,
nakladatelství a vydavatelství, půjčování zvukových a
zvukově obrazových záznamů, vzdělávání dospělých; (42)
tvorba software, vývoj, úpravy a pronájem programového
vybavení, překladatelské a tlumočnické služby.

(9) software na magnetických nosičích, výstupy na
magnetických médiích; (16) výstupy na papírových
sjetinách; (35) reklamní, inzertní a propagační činnost,
marketing, zprostředkování práce a služeb v rámci této
třídy, adresné poskytování informací v rámci této třídy,
poskytování pomoci při provozu a řízení obchodních
podniků, automatizované zpracování dat - vše v rámci této
třídy; (38) přenos a přepis zpráv a informací v rámci této
třídy, telekomunikační služby, poradenství a konzultační
činnost v oblasti telekomunikací, zprostředkování
elektronického či telekomunikačního spojení, poskytování
přístupu k počítačové síti, k počítačovým databázím, k
počítačovým serverům a k internetu; (41) natáčení a šíření
audiovizuálních děl, pořádání výchovně vzdělávacích akcí,
nakladatelství a vydavatelství, půjčování zvukových a
zvukově obrazových záznamů, vzdělávání dospělých; (42)
tvorba software, vývoj, úpravy a pronájem programového
vybavení, překladatelské a tlumočnické služby.

(9) software na magnetických nosičích, výstupy na
magnetických médiích; (16) výstupy na papírových
sjetinách; (35) reklamní, inzertní a propagační činnost,
marketing, zprostředkování práce a služeb v rámci této
třídy, adresné poskytování informací v rámci této třídy,
poskytování pomoci při provozu a řízení obchodních
podniků, automatizované zpracování dat - vše v rámci této
třídy; (38) přenos a přepis zpráv a informací v rámci této
třídy, telekomunikační služby, poradenství a konzultační
činnost v oblasti telekomunikací, zprostředkování
elektronického či telekomunikačního spojení, poskytování
přístupu k počítačové síti, k počítačovým databázím, k
počítačovým serverům a k internetu; (41) natáčení a šíření
audiovizuálních děl, pořádání výchovně vzdělávacích akcí,

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 16, 35, 38, 41, 42

9, 16, 35, 38, 41, 42

9, 16, 35, 38, 41, 42

9, 16, 35, 38, 41, 42

9, 16, 35, 38, 41, 42

O 154147

O 154148

O 154149

O 154150

O 154151

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft m.b.H., Langgasse
1, Rankweil, Rakousko

ATLAS.CZ, a.s., Výchozí 6, Praha 4, Česká republika

ATLAS.CZ, a.s., Výchozí 6, Praha 4, Česká republika

ATLAS.CZ, a.s., Výchozí 6, Praha 4, Česká republika

ATLAS.CZ, a.s., Výchozí 6, Praha 4, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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07.04.2000

11.04.2000

17.04.2000

19.04.2000

19.04.2000

25.04.2000

04.05.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

07.04.2000

11.04.2000

17.04.2000

19.04.2000

19.04.2000

25.04.2000

04.05.2000

(540)

(540)

(540)

Vánoční vkladní knížka

BT

FIXAPLAST

(740)

(740)
(740)

(740)

JUDr. Sodomka Jaroslav, U Prašné brány 3, Praha 1

Ing. Reichel Pavel, Lopatecká 14, Praha 4
JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní třída 32, Praha 1

Ing. Musil Dobroslav, patentová kancelář, Cejl 38, Brno

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

nakladatelství a vydavatelství, půjčování zvukových a
zvukově obrazových záznamů, vzdělávání dospělých; (42)
tvorba software, vývoj, úpravy a pronájem programového
vybavení, překladatelské a tlumočnické služby.

(9) nosiče informací, zejména se záznamem zvuku a
obrazu, elektronický časopis; (16) tiskoviny a polygrafické
výrobky, zejména periodické tiskoviny; (38) šíření
informací datovými sítěmi, např. prostřednictvím
Internetu.

(36) realitní činnost; (37) provádění staveb, jejich změn a
odstraňování, instalace a opravy elektronických zařízení
(mimo montáž, údržbu a opravy počítačového vybavení),
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických
zařízení a rozvaděčů nízkého napětí; (42) projektování
elektrických zařízení, inženýrská činnost ve výstavbě.

(36) vedení vkladů na vkladních knížkách a bankovní
služby s tím spojené.

(6) ocelové a hliníkové válce na válcování plechů určené
pro další zpracování na panely garážových dveří, předem
montované budovy, oddělené prostory pro počítače, boxy
a jiné montované prostory pro letadla, a ručně ovládané

kovové zámky dveří; (7) strukturální komponenty
výfukových systémů pro pozemní vozidla, zejména tlumiče
výfuku, výfukové trubky, katalytické konvertory,
výfukové procesory, kabelové trubky, rozdělovací
výfukové potrubí, speciální výfukové potrubí, rezonátory,
výrobní linky v oblasti automobilového průmyslu; (9)
palubní navigační systémy pro vozidla a elektrické dveřní
zámky pro pozemní vozidla; (l2) výrobky ovlivňující jízdní
vlastnosti pozemních vozidel, zejména nárazové, opěrné a
rohové montážní jednotky, součástky pozemních vozidel,
zejména tlumiče a jednotky pro snížení emisí výfukových
zplodin u pozemních vozidel, pozemní vozidla a
konstrukční součástky pro pozemní vozidla, zejména
osobní a nákladní automobily, brzdy, brzdové součástky,
vačkové hřídele, spojky, rozdělovače, odklápěcí plátěné
střechy, soupravy odnímatelných střech, sedadla, sedadlové
soupravy, kola, ovladače otevírání oken, přední skla a
jejich rámy, protisluneční clony, nápravy, převodová
soukolí, nápravové hřídele, nápravové soustavy a dveřní
soustavy; (40) zakázková výroba výrobních linek v oblasti
automobilového průmyslu.

(7) stroje s mechanickým pohonem, zejména textilní
stroje, jejich součásti, příslušenství a náhradní díly.

(42) počítačové programování, aktualizace a údržba
počítačových programů, pronájem počítačů a
počítačového software, poradenské služby v oblasti
počítačového hardware a software.

(5) výrobky farmaceutické, veterinářské a hygienické;
diabetické přípravky pro léčebné účely, potraviny pro
batolata; náplasti, obvazový materiál; materiály pro
plombování zubů a pro zubní otisky; dezinfekční přípravky;
výrobky pro hubení škodlivých zvířat; fungicidy, herbicidy;
(16) papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které
nejsou zařazeny do jiných tříd; tiskárenské výrobky;

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 16, 38

36, 37, 42

36

6, 7, 9, 12, 40

7

42

5, 16, 17

O 154177

O 154334

O 154492

O 154643

O 154663

O 154838

O 155088

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

ATLAS.CZ, a.s., Výchozí 6, Praha 4, Česká republika

Strategie Praha s.r.o., Drtinova 8, Praha 5, Česká
republika

SENSE Progress a.s., Mezi Vodami 1895/17, Praha 4
- Modřany, Česká republika

Česká spořitelna, a.s., Na Příkopě 29, Praha 1,
Česká republika

Meritor Automotive, Inc., Having a place of business
at 2135 Maple, Troy, Spojené státy americké,
Michigan

Rieter CZ a.s.,, Československé armády 1181, Ústí
nad Orlicí, Česká republika

Zero, spol.s r.o., Turnovského 263, Praha 10, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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09.05.2000

11.05.2000

11.05.2000

11.05.2000

15.05.2000

17.05.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

09.05.2000

11.05.2000

11.05.2000

11.05.2000

15.05.2000

17.05.2000

(540)

(540)

(540)

(540)

PÍSECKÁ ROLÁDA

PÍSECKÝ TRVANLIVÝ
SALÁM

INFOVAX-ID

NSYNC

(740)

(740)

(740)

(740)

Kouba Bartoloměj, patentový zástupce, Mánesova 1200,
Strakonice I

Kouba Bartoloměj, patentový zástupce, Mánesova 1200,
Strakonice I

Mgr. Petra S. de Brantes, KOREJZOVÁ & SPOL. Advokátní
a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

JUDr. Otakar Švorčík, Společná advokátní kancelář
Všetečka Zelený Švorčík Kalenský, Hálkova 2, Praha 2

(540)

(540)

potřeby pro knižní vazby; fotografie; papírenské zboží;
lepidla pro papírenství nebo domácnost; materiál pro
umělce; štětce; psací stroje a kancelářské potřeby (vyjímaje
nábytek); učební a vyučovací pomůcky s výjimkou
přístrojů; plastické obaly (nezařazené do jiných tříd); hrací
karty; tiskařské typy; štočky; (17) kaučuk, gutaperča,
guma, asbest, slída a výrobky z těchto materiálů, které
nejsou zahrnuty do jiných tříd; polotovary z plastických
hmot; materiály těsnící, ucpávací a izolační; ohebné trubky
nekovové.

(6) stavební materiály, prvky a konstrukce kovové,
stavební díly a spojovací materiály kovové uvedené v této
třídě; (19) stavební materiály, prvky a konstrukce
nekovové, stavební díly a spojovací materiály nekovové
uvedené v této třídě; (35) zprostředkovatelská činnost v
oblasti obchodu; (37) stavební činnost - provádění staveb
včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich
odstraňování, výstavba obytných a komerčních center,
zprostředkovatelská a poradenská činnost ve stavebnictví;
(42) technicko-inženýrská činnost ve výstavbě.

(29) maso a masné výrobky.

(29) salámy, masné výrobky, uzeniny.

(5) farmaceutické a veterinární výrobky a přípravky; (16)
štítky, etikety a nálepky pro použití na farmaceutické a
veterinární výrobky a přípravky a části štítků, etiket a
nálepek pro použití na farmaceutických a veterinárních
vakcínách, které mohou být sloupnuty a uchovány pro
účely evidence.

(9) vědecké, námořní, pozorovací, fotografické,
kinematografické, optické, vážící, měřící, signalizační,
kontrolní (dohlížecí) zařízení a přístroje, přístroje a
zařízení pro záchranu života, učební zařízení a přístroje,
zařízení pro záznam, přenos nebo reprodukci zvuku či
obrazu, magnetické nosiče dat, záznamové disky, prodejní
automaty a mechanismy pro mincovní přístroje, registrační
pokladny, počítací stroje a kalkulačky, zařízení pro
zpracování dat a počítače, hasící přístroje, elektrické a
elektronické elektroinstalační přístroje, regulátory světla,
reostaty, stmívače, ovládací prvky rychlosti ventilátorů,
vypínače, rozváděcí nástěnné desky, elektrické zástrčky,
kryty na elektrické zástrčky, konektory, objímky
světelných zdrojů, noční světla, zářivkové startéry,
pojistky, adaptéry, zvonky, melodické zvonky, alarmy,
vypínače, prodlužovací kabely, izolované dráty, čidla
obsazenosti, detektory pohybu, obvodové přerušovače při
zemním zkratu, obvodové přerušovače při detekci
ponoření, obvodové přerušovače při svodu spotřebičů,
přepěťové supresory/potlačovače, telefonní šňůry,
telefonní dráty, telefonní zástrčky, telefonní propojovací
panely, telefonní svírky, telefonní počítadla, vypínače
spotřebičů, teplotní detektory, zařízení pro záznam a
reprodukci zvuku a součásti všech výše uvedených výrobků.

(9) hudební zvukové záznamy, předem nahrané záznamy,
audio kazety, kompaktní disky a CD-ROMY uvádějící
hudbu a zpěv, předem nahrané video pásky uvádějící
hudební zábavní představení, laserové disky uvádějící

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

6, 19, 35, 37, 42

29

29

5, 16

9

9, 14, 16, 25, 35, 39, 41

O 155210

O 155286

O 155287

O 155313

O 155382

O 155460

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

MUDr. Michael Řemenář, Zvolská 694/7, Praha 4,
Česká republika

EUBE a.s., Václavské nám. 62, Praha 1, Česká
republika

ZŘUD - MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a.s.,
Novodvorská 1010/14, Praha 4, Česká republika

ZŘUD - MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a.s.,
Novodvorská 1010/14, Praha 4, Česká republika

American Home Products Corporation, Five
Giralda Farms, Madison, Spojené státy americké, New
Jersey

LEVITON MANUFACTURING CO., INC., 59-25
Little Neck Parkway, Little Neck, Spojené státy
americké, New York

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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25.05.2000

25.05.2000

29.05.2000

01.06.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

25.05.2000

25.05.2000

29.05.2000

(540)

(540)

POCKET BOX

PLEŤOVKA

(740)

(740)

(740)

(740)

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

JUDr. Matějka Jan, Advokátní a patentová kancelář
Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha 1

JUDr. Matějka Jan, Advokátní a patentová kancelář
Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha 1

JUDr. Traplová Jarmila, Advokátní a patentová kancelář
Traplová, Hakr, Kubát, Přístavní 24, Praha 7

(590) Barevná

(540)hudební zábavní představení, video disky uvádějící hudební
zábavní představení, multimediální software zapsaný na
CD-ROM uvádějící hudební zábavní představení,
počítačové databáze, globální počítačové sítě a jiná
elektronická média uvádějící hudební zvukové záznamy,
předem nahrané záznamy, audio kazety, kompaktní disky a
CD-ROM uvádějící hudbu a zpěv, předem nahrané video
pásky uvádějící hudební zábavné pořady, laserové disky
uvádějící hudební pořady, video disky uvádějící hudební
pořady, multimediální software zaznamenané na CD-ROM
uvádějící hudební zábavné pořady; (14) šperky, náušnice a
ušní klipsy, hodiny a hodinky, ozdobné špendlíky, řetízky,
náramky, medaile, prsteny, náhrdelníky, cigaretové
zapalovače a cigaretová pouzdra, manžetové knoflíčky,
přívěsky, opaskové spony, ozdůbky (přívěsky k hodinkám)
vše zhotovené z drahých kovů; (16) knihy, informační
bulletiny, brožurky, časopisy, časopisové přílohy z oblasti
zábavy a hudby, hudebniny, plakáty, nálepky, obtisky,
zvukové karty, papírnické zboží, kalendáře, obchodní
karty, zarámované a nezarámované fotografie, dočasné
tetování; (25) oděvy a to klobouky, čepice, štítky,
čelenky, kukly, šály, vázanky, tlusté šály, košile, trička,
blůzy, pulovery, tops, saka, parky, kabáty, svetry, vesty,
bavlněná trička, kalhoty, tenké tepláky, šortky, spodky,
sukně, dámské šaty, spodní prádlo a to pánské slipy
"boxerky", krátké spodky, dlouhé spodky, podprsenky,
ponožky, punčochy, obuv a to polobotky a vysoké boty,
rukavice, palečnice, koupací oděvy, plážové oděvy, tílka,
leginy, punčocháče, pyžama, župany, vycházkové obleky,
pásky; (35)poskytování širokého souboru informací,
grafiky a dat o možnostech zábavy a rozptýlení pomocí
počítačových databází, globálních počítačových sítí a
jiných elektronických médií týkajících se edičních plánů
zboží ukázkového, módního, oděvního, klenotnického a
tiskovin; (39) poskytování širokého souboru informací,
grafiky a dat o možnostech zábavy a rozptýlení pomocí
počítačových databází, globálních počítačových sítí a
jiných elektronických médií týkajících se programů zájezdů
a cestování; (41) zábavné pořady v podobě živých
vystoupení hudební skupiny, poskytování širokého souboru
informací, grafiky a dat o možnostech zábavy a rozptýlení
pomocí počítačových databází, globálních počítačových
sítí a jiných elektronických médií týkajících se uvádění
novinek hudební skupiny, interviewů, edičních plánů
zvukových záznamů, edičních plánů laserových a
digitálních nahrávek, edičních plánů multimediálního
software, programů živých a předem nahraných hudebních
představení, programů živých a předem nahraných
osobních vystoupení, zajištování hudby, hudebních
koncertů, hudebních video záznamů a hudebních video klipů
hudebních skupin prostřednictvím počítačových databází,
globálních počítačových sítí a jiných elektronických
prostředků.

(34) tabák, surový nebo zpracovaný, včetně doutníků,
cigaret, krátkých doutníčků, tabáku pro balení cigaret,
tabáku do dýmek, žkýkacích tabáků, šňupacích tabáků,
tabákových náhražek (nikoli pro lékařské účely), kuřácké
potřeby, včetně cigaretového papíru a dutinek,
cigaretových filtrů, plechovek na tabák, cigaretových
pouzder a popelníků nikoli z drahých kovů a jejich slitin
nebo drahými kovy a jejich slitinami potaženými, dýmky,
kapesní přístroje pro balení cigaret, zapalovače, zápalky.

(34) tabák, surový nebo zpracovaný, včetně doutníků,
cigaret, krátkých doutníčků, tabáku pro balení cigaret,
tabáku do dýmek, žvýkacích tabáků, šňupacích tabáků,
tabákových náhražek (nikoli pro lékařské účely), kuřácké
potřeby, včetně cigaretového papíru a dutinek,
cigaretových filtrů, popelníků nikoli z drahých kovů a
jejich slitin nebo drahými kovy a jejich slitinami
potaženými, dýmky, zapalovače, zápalky.

(1) přípravky chemické pro průmysl, zejména chemické
polotovary, suroviny a komponenty určené na výrobu
potravin a zvláštní výživu ve formě tablet zařazené v této
třídě; (3) přípravky chemické pro hygienu, zejména mýdla,
šampóny, krémy, masti, toaletní vody, tonika; (5)
chemické přípravky pro medicínu a veterinární medicínu,
zejména léky a komponenty pro jejich výrobu, výrobky
potravinářské dietetické, zejména výrobky potravinářské
pro zvláštní výživu k léčebným účelům, vitamínové a
minerální přípravky ve formě prášků, tablet, popř. jiné
lékové nebo potravinové formě.(511)

(511)

(511)

34

34

1, 3, 5

O 155768

O 155769

O 155859

O 155964

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

Zeeks, Inc., a Delaware corporation, 1001
Pennsylvania Avenue, NW, Washington, Spojené státy
americké, District of Columbia

Philip Morris Products S.A., quai Jeanrenaud 3, CH-
2000 Neuchatel, Švýcarsko

Philip Morris Products S.A., quai Jeanrenaud 3, CH-
2000 Neuchatel, Švýcarsko

Pražské pivovary a.s., Nádražní 84, Praha 5, Česká
republika

(510)

(510)

(510)
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02.06.2000

05.06.2000

07.06.2000

20.06.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

01.06.2000

02.06.2000

05.06.2000

07.06.2000

20.06.2000

(540)

(540)

(540)

GALÉN

INWEST

lemonway
(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Trojan Oldřich, Lovells, Slovanský dům, Na Příkopě
22, Praha 1

JUDr. Aleš Zábrš, advokát a patentový zástupce, Na
Beránce 2, Praha 6

Ing. Kreizlová Dana, SPUR, a.s., tř. T.Bati 299, Zlín

Ing. Bocek Josef, patentový zástupce, Buriana 4A, Havířov

(540)

(540)

(3) pánská kosmetika; (25) pánská konfekce vyšší
kvalitativní i cenové relace, pánské oděvní doplňky,
kravaty, pánské košile, pánské pletené výrobky, pánské
spodní prádlo.

(32) vody minerální (přírodní nebo umělé), šumivé nápoje
a jiné nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové nápoje a
šťávy, sirupy a jiné přípravky k výrobě nápojo, pivo, lehká
piva a ležáky; (35) inzertní a reklamní činnost,
obstaravatelská a zprostředkovatelská činnost v oblasti
obchodu, marketing, obchodní administrativa, poskytování
pomoci při provozu obchodu, obchodní výstavy.

(32) koktejly nealkoholické, mošty; (33) vína všeho druhu,
zejména révová a odrůdová vína, alkoholické nápoje a
koktejly, destilované nápoje, lihoviny, likéry, esence do
lihovin a vín, alkoholové extrakty; (35) výstavy prodejní,
obchodní a kontraktační z oblasti vinařství; (42)
provozování restaurace, vinárny, baru, občerstvení,
ubytovací služby hotelu, motelu, provozování kempů a
související služby, zařazené ve tř. 42, včetně rezervace
ubytování.

(16) tiskoviny, časopisy, propagační a informační
zpravodaj; (35) inzertní a reklamní činnost; (38)
informační servis, šíření a poskytování informací,
interaktivních, grafických a multimediálních sdělení
prostřednictvím globálních telekomunikačních sítí a
internetu; (41) služby v oblasti vydavatelství a
nakladatelství.

(9) data, databáze a jiné informační produkty na nosičích
spadajících do tř.9 a v elektronických, datových,
informačních a telekomunikačních sítích všeho druhu,
související software a hardware, nosiče dat všeho druhu,
elektronické sítě, multimediální aplikace, multimediální
informační katalogy, elektronické časopisy, elektronická
periodika a knihy v elektronické podobě, software pro
počítače, nahraný software na CD a DVD discích a
magnetických médiích, zvukové a obrazové záznamy na
optických, magnetických a magnetooptických nosičích,
výrobky výpočetní techniky, jako kupř. počítače,
notebooky, tiskárny, monitory, scannery, doplňkové
vybavení, kupř. myši, klávesnice a pod., diskety a
programové vybavení, spotřební materiál, komunikační a
telekomunikační systémy a zařízení pro vysílání a příjem
hlasu, dat a obrazu prostřednictvím rádiových, drátových a
optických spojů, pevné a mobilní telefonní, datové a
zobrazovací terminály, telekomunikační technika zejména
telefonní přístroje s drátem i bezdrátové,  vizuální telefony
a přístroje na videotext, mobilní telefony, mobilní
radiotelegrafické přístroje, terminální účastnické telefonní
stanice, faxy, zařízení  pro reprodukci dat, telecomputery,
kopírovací  stroje, spotřební elektronika, elektronická
zabezpečovací technika, informační, měřící, monitorovací
a řídící systémy, přístroje a zařízení, rádiové zařízení
včetně antén, vysílací zařízení, výrobky pro paging a
přenos dat, zařízení pro konverzi hlasových, obrazových a
datových signálů na alternativní datové protokoly,
přístroje pro správu telekomunikačních sítí, dálková
hlasová komunikace a obrazové informace, elektronické a
optoelektronické aktivní a pasivní součástky a integrované
obvody, optické součástky a součástky z optických vláken;
(16) papír, výrobky z papíru, informační produkty na
papírových nosičích, letáky, plakáty, data a databáze na
papírových nosičích, tištěné manuály, reklamní,
propagační a užitkové výrobky z papíru, kupř. pohlednice,
dopisní papíry, obálky, přání, kalendáře, samolepky,
obtisky, pexesa, vystřihovánky, hrací karty, kartičky,
balicí papír, tašky, sešity, skicáky; (35) poradenské a
konzultační služby, poskytování informací obchodních a
informačních produktů reklamního charakteru,
multimediálních informací, komerční využití Internetu v
oblastech komerčních internetovských médií a
vyhledávacích služeb, on-line inzerce, poradenství odborné
obchodní; (38) spoje, provozování spojových sítí,
komunikace, telekomunikace, poskytování
telekomunikační služby přenosu dat a dalších informací,
provozování datové sítě, služby zprostředkování přístupu k
počítačové síti, služby zabezpečující audiovizuální

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

3, 25

32, 35

32, 33, 35, 42

16, 35, 38, 41

9, 16, 35, 38, 42

O 156012

O 156048

O 156120

O 156618

(210)

(210)

(210)

(210)(730)

(730)

(730)

(730)

Tesco Stores Limited, Tesco House, Delamare Road,
Cheshunt, Waltham Cross, Hertfordshire, Velká
Británie

Felber, Kristofori & Pinzon, s.r.o. , Ostrovní 30,
Praha 1, Česká republika

AGROSOVÍN, a. s., Boršice, Česká republika

INOVA Plzeň 90, s. r. o., Smetanovy sady 12, Plzeň,
Česká republika(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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26.06.2000

14.07.2000

14.07.2000

18.07.2000

24.07.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

13.01.2000

14.07.2000

14.07.2000

18.07.2000

24.07.2000

(540) Finlandia Vodka Worldwide

(740)

(740)

(740)

Ing. Vandělíková Jana, Bohemia Patent, Petrská 12, Praha
1

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

Ing. Kepáková Jana, patentová zástupkyně, Na chobotě
1343, Praha 6 - Řepy

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

komunikaci prostřednictvím informačních a
telekomunikačních sítí, kupř. počítačové sítě Internet,
satelitu apod., rozšiřování a zveřejňování a přenos
informací, dat a zpráv prostřednictvím informačních a
telekomunikačních prostředků a sítí, šíření elektronických
časopisů, elektronických periodik, knih a dalších tiskovin v
elektronické podobě prostřednictvím počítačové sítě,
pomocí satelitů ap., přenos zvuku prostřednictvím
počítačové sítě, sítě Internet - počítačová telefonie; (42)
technické poradenství, tvorba software, interaktivní a
grafické programy, tvorba multimediálních dokumentů,
prezentací, aplikací, katalogů apod., konstrukce WWW
prezentací a řešení WWW serverů, počítačové animace a
vizualizace, programové projekty, tvorba informačních
databází, elektronických časopisů, periodik, knih.

(1) chemikálie určené pro průmysl, vědu a fotografii, jakož
i pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví, umělé
pryskyřice v surovém stavu, plastické hmoty v surovém
stavu, hnojiva pro půdu, hasící přístroje (složení),
prostředky pro kalení a letování, chemické výrobky určené
ke konzervování potravin, tříslicí materiály, lepidla
užívaná v průmyslu; (16) papír, lepenka a výrobky z těchto
materiálů, které nejsou zařazeny do jiných tříd, tiskárenské
výrobky, potřeby pro knižní vazby, fotografie, papírenské
zboží, lepidla pro papírenství nebo domácnost, materiály
pro umělce, štětce, psací stroje a kancelářské potřeby
(vyjímaje nábytek), učební a vyučovací pomůcky (s
výjimkou přístrojů), plastické materiály pro balení
(nezařazené do jiných tříd), hrací karty, tiskařské typy,
štočky; (30) káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo,
kávové náhražky, mouka a přípravky z obilnin, chléb,
pečivo a cukrovinky, zmrzlina, med, melasa, droždí, prášky
do těsta, sůl, hořčice, ocet, nálevy (k ochucení), koření,
led; (32) piva, minerální vody a sycené vody a jiné
nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a šťávy, sirupy a jiné
přípravky k zhotovování nápojů; (33) alkoholické nápoje
(s výjimkou piv); (35) elektronický obchod v oblasti
prodeje alkoholických nápojů; (42) poskytování jídla a
pití, dočasné ubytování, vědecký a průmyslový výzkum,
programování pro počítače.

(16) tiskoviny, noviny, časopisy, knihy, propagační
materiály, fotografie; (35) propagační činnost, reklama;
(41) zábava, sportovní a kulturní aktivity, nakladatelské a
vydavatelské služby.

(35) insertní a reklamní činnost a poskytování pomoci při
řízení obchodní činnosti; (39) služby cestovní kanceláře;
(42) přechodné ubytování, zajišťování přechodného
ubytování.

(35) poradenské a expertní činnosti pro rozvoj podnikání,
průmyslu a obchodu, zprostředkovatelské služby pro
obchodní a průmyslové podniky, zpracování expertiz pro
řízení průmyslových a obchodních podniků, organizační a
ekonomické poradenství, personální poradenství, nábor,
výběr a příprava manažerů, specialistů, manažerské
konzultace; (41) výchova řídících pracovníků, školení
manažerů na všech úrovních, vydávání odborných publikací
pro manažery, organizování školících a vzdělávacích
programů pro veřejnost i pro organizace, zpracování
projektů vzdělávacích kurzů a školících aktivit, vývoj
studijních materiálů a pomůcek; (42) řízení projektů a
projektové inženýrství, provádění organizačních a
sociálních výzkumů, zakázkové řešení výzkumných a
vývových úkolů, poradenská podpora při tvorbě inovací.

(16) tiskoviny, periodický a neperiodický tisk; (41)
vydavatelská činnost; (42) redakční činnost.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

1, 16, 30, 32, 33, 35, 42

16, 35, 41

35, 39, 42

35, 41, 42

16, 41, 42

O 156868

O 157364

O 157368

O 157428

O 157678

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

CTI-PRO, s.r.o., Běloveská 1600, Náchod, Česká
republika

Finlandia Vodka Worldwide Ltd., Salmisaarenranta
7, Helsinki, Finsko

RADIO ZLÍN, s.r.o., Hradská 1, Zlín, Česká republika

MUDr. Šlechta Pavel, Stará Stodůlecká 8/484, Praha
5, Jinonice, Česká republika

INVENTA CONSULTING, s.r.o, Na Perníkářce 23,
Praha 6, Česká republika

Lubor Mírek - TRIM, Nedašovská 334, Praha 5 -
Zličín, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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24.07.2000

07.08.2000

22.08.2000

30.08.2000

01.09.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

24.07.2000

07.08.2000

22.08.2000

30.08.2000

01.09.2000

(540)

(540)

PIKACIO

Broncho glucan

(740)

(740)

Ing. Markes Libor, Grohova 54, Brno

Mgr. Řehák David, advokát, Zeiner & Zeiner v.o.s.,
Maiselova 15, Praha 1

(540)

(540)

(540)

(7) průmyslové stroje, zařízení a jejich součásti, zejména
pro automobilový průmysl, servisní, opravárenské stroje a
zařízení a jejich součásti, zdvihací zařízení; (12) dopravní
prostředky a jejich součásti pro tuto třídu, přepravní stroje,
zdvihací vozíky; (37) zprostředkovatelská činnost v oblasti
autoopravárenství, zámečnictví.

(18) aktovkty, batohy, brašny, deštníky, diplomatky,
imitace kůže, kabelky, klíčenky, kufry, kufříky, kůže,
peněženky, pokrývky (kožešinové), potahy kožené na
nábytek, řemeny závěsné kožené, řemínky kožené, tašky,
výstelky kožené na obuv; (24) bavlněné látky, textilie,
tkaniny, zejména damašek, drožet, flanel, frýz, hedvábí,
manšestry, krep, krepon, moleskin, pytlovina, samet, zefír,
žerzej, textilie imitující kůže, netkané, pro boty a obuv, pro
koupelny s výjimkou oděvů, vlněné, z juty, ložní porývky
a přikrývky, ložní prádlo, lůžkové přehozy, lůžkoviny,
přehozy, prostírání pod sklenice a talíře, ručníky,
záclonoviny, okenní záclony, plátno, ubrusy, plédy, potahy
na nábytek z textilních materiálů, potahy na postele; (25)
oděvy, obuv a kloboučnické zboží, sportovní oděvy, dresy,
svrchní ošacení - bundy, pletené a stávkové zboží jako
např. tepláky a teplákové bundy, teplákové soupravy,
rukavice pletené, pletené vesty a svetry, pletené šály,
pletené čepice, peltené vložky do rukavic, dětské vrchní
pletené ošacení, pullovery, twinsety, pletené a stávkové
prádlo jako např. plavky, plážové obleky, sportovní
ošacení, spodní prádlo, trička a trikoty, košile, kalhoty,
vrchní ošacení, halenky, sukně, šaty, dámské pracovní
pláště, módní ošacení (počesávané halenky), domácí
ošacení (župany, pyžama, noční košile), šátky, čepce,
čepice koupací, plážové nebo toaletní, dámské osnovní
punčochy, technické úplety, ponožky a podkolenky,
barety, klobouky, lodičky, obuv turistická, obuv sportovní,
obuv pletená.

(36) pojištění a finanční služby, včetně financování vozidel

a dalšího zboží, hypotéky, poskytování půjček a úvěrů,
služby spojené s uzavíráním pojistek, služby elektronických
peněžních převodů, služby kreditních a debetních karet.

(3) barviva na vlasy, barviva toaletní, kosmetické barvy,
přípravky pro odstraňování barvy, bělicí a čisticí přípravky
na kůži, čisticí mléko pro toaletní účely, čisticí oleje, čisticí
prostředky, čisticí roztoky, přípravky pro čištění umělého
chrupu, přípravky pro depilaci, dezinfekční mýdla,
dezodoranty pro osobní potřebu, přípravky na holení,
holicí mýdlo, kolínská voda, kosmetické přípravky,
kosmetické tužky, kosmetika, koupelové soli, nikoliv pro
medicinální účely, krémy na kůži, krémy na obličej, krémy
pleťové, květinové parfémy, lak na vlasy, lak na nehty,
lepidla pro kosmetické účely, lešticí přípravky, lešticí
přípravky pro umělý chrup, přípravky na bělení zubů,
levandulová voda, levandulový olej, líčidla, mýdla, mléko
pro toaletní účely, umělé nehty, umělé řasy, odlakovače,
přípravky na odličování, oleje do voňavek, oleje éterické,
oleje pro kosmetické účely, přípravky na ondulaci,
opalovací přípravky, parfémy, voňavky, pleťová voda pro
kosmetické účely, pomády pro kosmetické účely, prací
prostředky, rtěnky, šampóny, toaletní přípravky, ústní
vody, nikoliv pro lékařské účely, vata pro kosmetické
účely, vlasové vody, koupelové pěny, zubní pasty; (5)
žvýkací guma léčebná, koupelové soli medicinální, léčivé
byliny, vitamín E koncentrovaný, vitamínové přípravky,
šumivé vitamínové tablety, vitamínové bonbony, bonbony
proti kašli, kapky na imunitu, projímadla, prostředky pro
koupele nohou, prostředky proti lupům, prostředky
podporující trávení, prášek zasypací na rány, dětský zásyp,
léčivé čaje, bylinné čaje, výživové doplňky, doplňky
potravy, minerální, obvazový materiál, náplasti; (21)
dávkovače mýdla, dávkovače papírových ručníků,
dávkovače toaletního papíru, holicí štětky, mycí houby,
hřebeny, kartáčky na nehty, kartáčky na obočí, kartáčky
zubní, kosmetické pomůcky, krabičky na mýdlo, nit zubní,
potřeby toaletní, pouzdra na hřebeny, rozprašovače na
voňavky a parfémy, pudřenky s výjimkou pudřenek z
drahých kovů, přístroje na odstraňování zápachu pro
osobní potřebu, štětky na čištění záchodů, elektrické zubní
kartáčky.

(35) pomoc při řízení obchodních a průmyslových
podniků, pomoc při řízení obchodní činnosti, služby,

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

7, 12, 37

18, 24, 25

36

3, 5, 21

35, 36, 37, 42

O 157689

O 158038

O 158412

O 158601

O 158672

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

PROFO HK, a.s., Letců 1001, Hradec Králové, Česká
republika

SHIVA INTERNATIONAL, s.r.o., Havlíčkova 10,
Brno, Česká republika

GENERAL MOTORS ACCEPTANCE
CORPORATION, West Grand Boulevard and Cass
Avenue, Detroit, Spojené státy americké, Michigan

NATURPUR spol. s r.o., Rodinná 1015/13, Havířov-
Bludovice, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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05.09.2000

05.09.2000

06.09.2000

06.09.2000

06.09.2000

06.09.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

05.09.2000

05.09.2000

06.09.2000

06.09.2000

06.09.2000

06.09.2000

(540)

(540)

(540)

Fernet Stock Mint

Fernet Stock Menta

ČESKÝ NÁRODNÍ
EXPRES - C.N.E. GROUP

(740)

(740)

(740)

Dr. Matějka Jan, advokát, AK Čermák, Hořejš, Vrba,
Národní tř. 32, PRAHA 1

Dr. Matějka Jan, advokát, AK Čermák, Hořejš, Vrba,
Národní tř. 32, PRAHA 1

Ing. Belfín Vladimír, P.O.Box 117, Kladno

(540)

(540)

poradenství v obchodní činnosti, obchodní management a
podnikové poradenství, obchodní nebo podnikatelské
informace, poskytování obchodních nebo podnikatelských
informací, profesionální obchodní nebo podnikatelské
poradenství, obchodní nebo podnikatelský průzkum,
poradenství při vedení podniků, posuzování efektivnosti
provozu a racionalizace práce, vedení podniků
(poradenství), účetnictví, průzkum trhu, příprava mezd a
výplatních listin, marketingové studie, příprava a
vyhotovení daňového přiznání, zprostředkování obchodní
činnosti, účetní poradenství, ekonomické a organizační
poradenství, zprostředkování obchodu; (36) finanční
analýzy, finanční poradenství, finanční řízení, finanční
odhady a oceňování, daňové odhady (služby), oceňování a
odhady (daňové), daňové poradenství; (37)
zprostředkování služeb ve stavebnictví, stavební dozor,
stavební informace, stavby továren, budovy (demolice),
stavebnictví, stavitelství; (42) inženýrské práce
(expertizy).

(16) propagační předměty z papíru a plastických hmot
zejména kalendáře, letáky, karty, tužky, pera, svorky; (33)
alkoholické nápoje (s vyjimkou piv); (35) reklama,
propagační služby.

(16) propagační předměty z papíru a plastických hmot,
zejména kalendáře, letáky, karty, tužky, pera, svorky; (33)
alkoholické nápoje (s výjimkou piv); (35) reklama,
propagační služby.

(37) opravy motorových vozidel, servis a mytí vozidel;
(39) vnitrostátní a mezinárodní přeprava osob a nákladů,
vnitrostátní a mezinárodní autobusová a kamionová
doprava, odtahová služba, provozování cestovní kanceláře,
vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství.

(9) data, databáze a jiné informační produkty na nosičích
dat všeho druhu spadajících do této třídy, související
software a hardware, nosiče dat všeho druhu spadající do
této třídy, elektronické sítě, multimediální aplikace,
multimediální informační katalogy na nosičích, programy
virtuální reality, programové projekty, počítačový
software pro komerční spolupráci v globální počítačové
síti; (16) papír, výrobky z papíru, periodické a
neperiodické publikace, knihy, časopisy, brožury,
informační produkty obecně, data a databáze na
papírových nosičích, tiskárenské výrobky například
dopisní, vizitky, desky a obaly, tiskoviny týkající se
počítačového software pro komerční spolupráci v globální
počítačové síti; (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti
obchodu prostřednictvím internetu; (38) služby týkající se
sítí přenosu dat, včetně služeb týkajících se sítě internet,
šíření informací prostřednictvím internetu a www
systémem; (42) poradenská a konzultační činnost v oblasti
multimediální aplikace, tvorba informačních databází,
tvorba www stránek, programování pro počítače.

(9) data, databáze a jiné informační produkty na nosičích
dat všeho druhu spadajících do této třídy, související
software a hardware, nosiče dat všeho druhu spadající do
této třídy, elektronické sítě, multimediální aplikace,
multimediální informační katalogy na nosičích, programy
virtuální reality, programové projekty, počítačový
software pro komerční spolupráci v globální počítačové
síti; (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
prostřednictvím internetu; (36) realitní agentura, realitní
kanceláře pro nájem, prodej a pronájem nemovitostí,
správa realit a nemovitého majetku; (38) služby týkající se
sítí přenosu dat, včetně služeb týkajících se sítě internet,
šíření informací prostřednictvím internetu a www
systémem; (42) poradenská a konzultační činnost v oblasti
multimediální aplikace, tvorba informačních databází,
tvorba www stránek, programování pro počítače.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

16, 33, 35

16, 33, 35

37, 39

9, 16, 35, 38, 42

9, 35, 36, 38, 42

9, 35, 36, 38, 42

O 158780

O 158782

O 158800

O 158809

O 158810

O 158811

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

EuroTax spol. s r.o., Na Občinách 1088, Hradec
Králové, Česká republika

STOCK Plzeň a.s., Palírenská 2, Plzeň - Božkov,
Česká republika

STOCK Plzeň a.s., Palírenská 2, Plzeň - Božkov,
Česká republika

Český národní expres - C.N.E. Group, s.r.o., nám.
Starosty Pavla 15, Kladno, Česká republika

Ing. Dušák Josef, Šumavská 31, Brno, Česká
republika

Ing. Dušák Josef, Šumavská 31, Brno, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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07.09.2000

08.09.2000

12.09.2000

13.09.2000

15.09.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

07.09.2000

08.09.2000

12.09.2000

13.09.2000

15.09.2000

(540)

(540)

SUPERSTRUT

SUN

(740)

(740)

Zeman Petr, patentový zástupce, Hradní 301, Loket

Ing. Kratochvíl Václav, Šachta, Zmeškal & partneři,
Radlická 28/663, Praha 5

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(9) data, databáze a jiné informační produkty na nosičích
dat všeho druhu spadajících do této třídy, související
software a hardware, nosiče dat všeho druhu spadající do
této třídy, elektronické sítě, multimediální aplikace,
multimediální informační katalogy na nosičích, programy
virtuální reality, programové projekty, počítačový
software pro komerční spolupráci v globální počítačové
síti; (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
prostřednictvím internetu; (36) realitní agentura, realitní
kanceláře pro nájem, prodej a pronájem nemovitostí,
správa realit a nemovitého majetku; (38) služby týkající se
sítí přenosu dat, včetně služeb týkajících se sítě internet,
šíření informací prostřednictvím internetu a www
systémem; (42) poradenská a konzultační činnost v oblasti
multimediální aplikace, tvorba informačních databází,
tvorba www stránek, programování pro počítače.

(5) nápoje dietetické, nápoje pro děti a jiné nápoje s
léčebnými účinky, mediciální čaje; (16) tiskoviny,
reklamní, propagační a informační materiály, etikety,
obaly papírové a z plastů v jiné třídě neobsažené, nádoby z
papíru a plastů na jedno použití, obálky a tašky z papíru a
plastů, kartonážní výrobky; (32) nealkoholické a
nízkolakoholické nápoje všeho druhu, přípravky k výrobě
nápojů všeho druhu v jiné třídě neobsažené, pivo; (33)
víno, vinné střiky a jiné nápoje z vína, likéry, destiláty,
lihoviny a jiné alkoholické nápoje včetně nápojů
míchaných a mixovaných.

(9) CD-ROM; (16) tiskárenské výrobky (brožura); (41)
vydavatelská činnost.

(6) železářské výrobky všeho druhu, zejména kovové žlaby
a rámy kanálů, spojky, koncová víka a koncové uzávěry,
uzavírací pásky, potrubní tvarovky, svorky a konzoly,
kovové výztuže do betonu, matice a šrouby, upínače
nosníků, upínače potrubí, závěsy, rozdělovací přihrádky na
izolování kabelů jeden od druhého, kovové fitingy na
upevnění kabelů a drátů, kabelové žebříky, kabelové lávky.

(26) krajky, výšivky, stuhy, šněrovadla, knoflíky, háčky a
očka, zdrhovací uzávěry.

(21) sklo polozpracované, skleněné zboží, skleněné
umělecko-průmyslové zboží, užitkové sklo sodnodraselné a
barnaté, sklo ručně foukané a ručně tvarované, hutní sklo,
sklo křištálové i barevné, sklo opálové i opalinové,
přejímané i podjímané, lazurované, lištované, malované
ruční malbou, sklářskými barvami nebo zlatým dekorem,
sklo broušené á ryté, sklo zdobené technikou "optik", sklo
zlacené a stříbřené, emailované a smaltované sklo,
jednotlivé výrobky ze skla a soupravy nápojového,
stolního, užitkového a dekorativního skla podle návrhů
nebo historických replik, např. skleněná nádobí a nádoby,

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

5, 16, 32, 33

9, 16, 41

6

26

21, 34, 40

O 158872

O 158921

O 158992

O 159084

O 159121

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Ing. Dušák Josef, Šumavská 31, Brno, Česká
republika

Ing. Bryxí Luděk, Tulipánová 165, Poděbrady, Česká
republika

EDUTON, s.r.o., Václavské nám. 64, Praha 1, Česká
republika

Thomas & Betts International, Inc., 250 Lillard
Drive, Sparks, Spojené státy americké, Nevada

SUN INTERNATIONAL TRADE GROUP s.r.o.,
Švábky 2, Praha 8, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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15.09.2000

20.09.2000

20.09.2000

20.09.2000

21.09.2000

25.09.2000

27.09.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

15.09.2000

20.09.2000

20.09.2000

20.09.2000

21.09.2000

25.09.2000

27.09.2000

(540)

(540)

(540)

APA Hradec Králové

SVATOHORSKÉ
OPLATKY

DÍVKA

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Smrčková Marie, patentový zástupce, Velflíkova 9,
Praha 6

Ing. Smrčková Marie, patentový zástupce, Velflíkova 9,
Praha 6

Ing. Nedomlelová Margita, Štrauchova 932, Jičín

Ing. Nedomlelová Margita, Štrauchova 932, Jičín

Mgr. Ing. Němec Marek, Němec + Partner, Box 54, M.
Horákové 84, Praha 7

Kolátor Kamil, Lučanská 5, Jablonec nad Nisou

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

sklenky se stonkem i bez, skleněné poháry a číše, vázy,
karafy, džbány, mísy, dózy, láhve, svícny, vodní dýmky,
skleněné koule a těžítka a veškeré další skleněné zboží
obsažené ve tř. 21; (34) popelníky ze skla; (40) výroba,
zpracování a zušlechťování skla.

(21) sklo polozpracované, skleněné zboží, skleněné
umělecko-průmyslové zboží, užitkové sklo sodnodraselné a
barnaté, sklo ručně foukané a ručně tvarované, hutní sklo,
sklo křištálové i barevné, sklo opálové i opalinové,
přejímané i podjímané, lazurované, lištované, malované
ruční malbou, sklářskými barvami nebo zlatým dekorem,
sklo broušené á ryté, sklo zdobené technikou "optik", sklo
zlacené a stříbřené, emailované a smaltované sklo,
jednotlivé výrobky ze skla a soupravy nápojového,
stolního, užitkového a dekorativního skla podle návrhů
nebo historických replik, např. skleněná nádobí a nádoby,
sklenky se stonkem i bez, skleněné poháry a číše, vázy,
karafy, džbány, mísy, dózy, láhve, svícny, vodní dýmky,
skleněné koule a těžítka, a veškeré další skleněné zboží
obsažené ve tř. 21; (34) popelníky ze skla; (40) výroba,
zpracování a zušlechťování skla.

(6) zámečnické a klempířské výrobky, žlabové okapové
háky, svodové okapové objímky, ventilační objímky,
sněhové střešní zábrany, ohýbače háků, výstavní panely;
(37) speciální zámečnická a klempířská výroba dle přání
zákazníka; (40) povrchové úpravy práškovými barvami.

(6) kovové náhradní díly zahrnuté do této třídy; (12)
automobily a náhradní díly pro pozemní vozidla jako např.
karosérie, podvozky, pneumatiky a jiné zahrnuté do této
třídy; (37) opravy automobilů; (40) úpravy automobilů.

(30) oplatky.

(33) alkoholické nápoje (s výjimkou piv); (41) školení,
sportovní a kulturní aktivity spojené s tématikou vinařství.

(17) zateplovací systém.

(9) nosiče informací, zejména se záznamem obrazu a
zvuku; (16) tiskoviny všeho druhu, periodický a
neperiodický tisk, zejména časopisy, noviny, knihy,
prospekty, plakáty, fotografie, pohlednice, dopisnice,
dopisní papíry, kalendáře, knihařské výrobky, propagační

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

21, 34, 40

6, 37, 40

6, 12, 37, 40

30

33, 41

17

9, 16, 35, 41, 42

O 159122

O 159216

O 159217

O 159267

O 159288

O 159381

O 159451

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Sklárny Bratři Jílkové, s.r.o., Osvobození 512,
Kamenický Šenov, Česká republika

Sklárny Bratři Jílkové, s.r.o., Osvobození 512,
Kamenický Šenov, Česká republika

KB KOVOLAK spol. s r.o., STARÁ PARCELA 101,
STĚŽERY, Česká republika

APA Hradec Králové s.r.o., Kutnohorská 217/3,
Hradec Králové, Česká republika

FLORENTINUM,spol.s.r.o., Londýnská 44, Praha 2,
Česká republika

VINOCOLE Valtická vinařská s.r.o., Vinařská 771,
Valtice, Česká republika

ELIP s.r.o., Křižíkova 56, Praha 8, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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03.10.2000

05.10.2000

10.10.2000

10.10.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

03.10.2000

05.10.2000

10.10.2000

10.10.2000

(540) UDDERGOLD

(740)

(740)

(740)

Mgr. Machatová Marcela, patentový zástupce, DMH-
patentová a známková kancelář, Pospíšilova 2, Praha 3

Langrová Irena, Skrétova 48, Plzeň

Ing. Brodská Blanka, Josefy Faimonové 14, Brno

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

materiály a předměty z papíru, zejména letáky, brožůry,
obtisky, pexesa, obalový materiál z plastických hmot a
papíru, tiskařské typy a štočky, ozdobné předměty z
papíru; (35) reklamní, inzertní a propagační činnost,
informační servis a poradenské služby v obchodě, pořádání
reklamních a obchodních výstav a předváděcích akcí zboží
a služeb, včetně distribuce zboží k reklamním účelům,
zprostředkovatelské služby v oblasti obchodu, obchodní
služby v oboru polygrafie, rozmnožovací služby; (41)
nakladatelská a vydavatelská činnost v oboru zábavních,
odborných, zpravodajských a vzdělávacích tiskovin,
publikací, zpráv a informací, zvukových, textových a
audiovizuálních nosičů, včetně obstaravatelské a
zprostředkovatelské činnosti v tomto oboru, produkční a
agenturní činnost v oblasti zábavy, kultury a výchovy,
pořádání zábavních soutěží, zájmových klubů a
společenských akcí, pořádání společenských módních
přehlídek; (42) polygrafické služby všeho druhu, zejména
tiskárenské, odborné zprostředkovatelské a poradenské
služby v oboru polygrafie, tvorba počítačových programů,
včetně počítačové grafiky.

(7) dieselcentrály, kompenzační rozvaděče a náhradní díly
k těmto výrobkům; (37) servis a montáž motorových a
elektrických dieselagregátů, dodávky a montáže rozvaděčů
pro automatický start dieselcentrál, dodávky a montáže
kompenzačních rozváděčů a jejich servis, elektromontážní
práce, revize elektrických zařízení; (40) nátěry podlah
speciálními epoxidovými a chlorkaučukovými nátěry
odolávajícími kyselinám, olejům, naftě, benzinu a
organickým rozpuštědlům.

(5) struková lázeň (teat dip).

(9) softwarové produkty; (35) obchodní a podnikatelské
informace, komerční informační kanceláře, přenos
obchodních informací, zejména po internetu, internetové
zpravodajství, on-line reklama na počítačové komunikační
síti, maloobchod prostřednictvím elektronických médií,
zprostředkovávání kontraktů na prodej, objednávání,
půjčování a pronajímání zboží v oblasti topenářství a
vytápění prostřednictvím Internetu, zprostředkovatelské
obchodní služby týkající se koupě a prodeje za použití
internetu, příprava a/nebo uzavírání obchodů a/nebo
kontraktů na nákup a/nebo prodej pro třetí strany
prostřednictvím internetu, organizování internetových
aukcí, zejména elektronické akceptace objednávky zboží;
(39) skladování elektronicky uložených údajů a dokumentů.

(35) poradenství v oblasti informací, komunikace a styku s
veřejností, reklama, podnikové poradenství, pomoc při
řízení obchodní činnosti, obchodní poradenství,
poskytování pomoci při řízení obchodních nebo
průmyslových podniků, poradenství v obchodní činnosti,
kancelářské práce, analýzy nákladů, analýzy reklamních
materiálů, průzkum trhu, měření podílu návštěvnosti v
elektronických médiích, systémech a řídících
mechanismech a informací o aktuálních datech a pomoc
při takových průzkumech trhu, průzkum veřejného mínění,
statistické informace, shromažďování a přijímání
informací do počítačových databází, systematizace
informací do počítačových databází, prohledávání
počítačových databází, řízení počítačově zpracovaných
kartoték, poptávky (dotazy po zboží), obchodní
informace, obchodní výzkum a průzkum, organizování
komerčních nebo reklamních výstav a veletrhů,
marketingové studie, styky s veřejností, posuzování
efektivnosti provozu a racionalizace práce, monitoring
médií a trhu, výstřižkové novinové služby, zpracování,
sestavování a shromažďování novinových výstřižků a
jiných informací, sestavování textů, vyhledávání
obchodních informací, analýzy médií a sledování reklam
pro třetí osoby; (36) pojišťovací služby, finanční
záležitosti, finanční analýzy, peněžní služby, kurzovní
záznamy na burze, burzovní makléřství, finanční
informace, finanční odhady a oceňování (pojišťovnictví,
bankovnictví, nemovitosti); (42) redakční a reportérské
služby, pronajímání přístupového času na počítačové
databáze, získávání počítačových dat, počítačové
programování, navrhování, aktualizace a udržování
počítačových programů, poradenství v oblasti
počítačového software, pronajímání přístupového času na

(511)

(511)

(511)

(511)

7, 37, 40

5

9, 35, 39

35, 36, 42O 159518

O 159631

O 159843

O 159852

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)
EUROPRESS, k.s., Viktora Huga 6, Praha 5, Česká
republika

Němec Oldřich, Zelenohorská 62, Plzeň, Česká
republika

Alcide Corporation, 8561 154th Avenue N.E.,
Redmond, Spojené státy americké, Washington

Energ, spol. s r.o., Koniklecová 2, Brno, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 12 - 2001 - CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ)3464

12.10.2000

16.10.2000

18.10.2000

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

12.10.2000

16.10.2000

18.10.2000

(540)

(540)

(540)

UČÍCÍ SE ORGANIZACE

NADIA CAMPIONE

MEDIA CITY

(740) JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní třída 32, Praha 1

počítače za účelem manipulace s daty, zpravodajské služby.

(9) data, databáze a jiné informační produkty na
elektronických, magnetických a optických nosičích všeho
druhu; (41) zprostředkování výchovné činnosti,
zprostředkování kulturních a vzdělávacích akcí,
zprostředkování soutěží, zprostředkování přednášek,
zprostředkování konferencí, zprostředkování v oblasti
kultury a výchovy, ediční a publikační činnost, nahrávání
nosičů zvukových nebo obrazově zvukových.

(25) obuv a kloboučnické zboží, šátky, čepce, barety,
klobouky, lodičky, obuv turistická, obuv sportovní, obuv
pletená; (30) káva, čaj, kakao, čokoláda, cukr, rýže ve
všech formách úpravy, tapioka, mouka, koláče, včetně
koláčů se sladkou nebo slanou náplní, pizzy, těstoviny
ochucené a neochucené, plněné nebo neplněné, obilné
přípravky, obilniny vhodné ke snídani, hotová jídla,
složená zcela nebo z části z koláčového těsta, chléb,
suchary, sušenky (slané nebo sladké), oplatky všeho druhu,
dorty, cukroví, pečivo (všechny uvedené výrobky v
přirozené podobě, polévané, plněné nebo ochucené),
výrobky povzbuzující chuť k jídlu - slané, sladké, obsahující
pekařské nebo piškotové těsto nebo těsto na jemné pečivo,
sladkosti, zmrzliny, včetně zmrzlin složených zcela nebo
zčásti z jogurtu, mražené ochucené vody, med, sůl, hořčice,
ocet, slazené omáčky, omáčky do těstovin, kořeněné
cukroví, koření, sojové ostré omáčky.

(9) aparáty a přístroje vědecké, geodetické, elektrické
(zařazené ve třídě 9), elektronické (zařazené ve třídě 9),
fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení,
měření, signalizaci, kontrolu, záchranu a přístroje učební,
aparáty pro záznam, uchování, převod, přenos nebo
reprodukci zvuku nebo obrazu, telefony, záznamníky, faxy,
ústředny, magnetické nebo optické suporty zvukových
nebo zvukově obrazových záznamů, automatické
distributory a mechanismy na mince, zapisovací pokladny,
kalkulační stroje, přístroje pro zpracování informací a
počítače včetně jejich jednotlivých součástí a náhradních
dílů ze třídy 9, baterie, akumulátory, počítačové hry s
výstupem na PC nebo na TV, pohledy ilustrované se
zvukovou nahrávkou, hlavolamy elektrické nebo
elektronické, hrací skříně uváděné v činnost vhozením
mince, reklamní přístroje na střídavé obrazy, reklama
světelná, reklamní světelné přístroje, nosiče záznamů
nahrané i nenahrané, videokazety nahrané i nenahrané,

audiokazety nahrané i nenahrané, audiovizuální programy,
audioprogramy a audiovizuální díla na nosičích,
audiovizuální díla v digitální podobě, filmy, hudební díla,
CD disky, programové vybavení pro počítače, software,
hardware výpočetní techniky nebo komunikační nebo
informační techniky, elektronické databáze a databázové
produkty, informace a záznamy v elektronické podobě,
informace a data a databáze a informační produkty na
nosičích nebo i v elektronických, datových, informačních,
počítačových a komunikačních sítích všeho druhu,
související software a hardware, 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; (16) papír, lepenka a výrobky z
těchto materiálů zatříděné ve třídě 16, výrobky z papíru,
plakáty, fotografie, kalendáře, pohlednice, gratulace,
dopisní papíry, obálky, samolepky, obtisky, pexesa, hrací
karty, poznámkové bloky, desky na spisy, pořadače,
omalovánky, activity books, balící papír, obaly všeho
druhu papírové, listy, pytlíky a sáčky pro obalovou
techniku, papír na balení doutníků a cigaret, papírové
hračky, školní sešity, skicáky, tužky, pastelky, tuhy, gumy,
ořezávátka, ořezávátka strojky, penály, papírové tašky,
papírové kapesníky, papírové ubrusy a ubrousky,
hlavolamy papírové, těžítka na papíry, tiskoviny,
tiskopisy, časopisy, periodika, knihy, databázové produkty
v papírové formě, databáze v papírové formě, tiskárenské
výrobky, písmena pro tiskárny, losy, štočky, potřeby pro
knižní vazby, lepidla pro papírenství nebo domácnost,
materiál pro umělce, štětce, psací stroje a kancelářské
potřeby, učební pomůcky, umělecké nebo ozdobné
předměty z papíru, obaly bublinkové (z umělých hmot);
(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 a jiných informačních produktů komerčního
nebo reklamního charakteru, informačních produktů
reklamního charakteru, multimediálních informací
komerčního charakteru, komerční využití Internetu v
oblastech komerčních Internetových médií a
vyhledávacích služeb, on-line inzerce, činnost reklamní
agentury, zprostředkování v obchodních vztazích,
zprostředkovatelská činnost v obchodu, merchandising,
franchising, pomoc při využívání a řízení obchodního
podniku, 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; (38) televizní
vysílání, televizní vysílání programů, televizní vysílání
zábavných, vzdělávacích, výchovných, soutěžních,
diskusních a informačních pořadů, výměna zpráv, šíření,
výměna nebo získávání zpráv a informací, šíření
elektronických časopisů, informací, elektronických
periodik, knih v elektronické podobě, audio nebo
audiovizuálních děl prostřednictvím informační nebo
datové nebo elektronické nebo komunikační nebo
telekomunikační nebo počítačové sítě, zejm. Internetu,
pomocí satelitů aj., služby na Internetu související s
televizním vysíláním, organizační a technické
zabezpečování televizního vysílání, poradenská činnost v
oblasti sdělovacích prostředků, informační kancelář,
poskytování informačních služeb prostřednictvím počítačů;

(511)

(511)

(511)

9, 41

25, 30

9, 16, 35, 38, 41

O 159971

O 160051

O 160172

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

OBSERVER AB, Stockholm, Švédsko

SEBEL s.r.o., Okoř 23, Praha - západ, Česká republika

Dostál David, Sv. Čecha 100, Brno, Česká republika

(510)

(510)

(510)
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18.10.2000

19.10.2000

19.10.2000

20.10.2000

24.10.2000

24.10.2000

25.10.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

18.10.2000

19.10.2000

19.10.2000

20.10.2000

24.10.2000

24.10.2000

25.10.2000

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

EVERGREEN

HURYKÁN

KOKOSÁČEK

VIVAT VIVATIS

STERSIL

(740)

(740)

(740)

(740)

Lukajová Dana, patentový zástupce, Advokátní a patentová
kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Petrská 12, Praha 1

Zeman Petr, patentový zástupce, Hradní 301, Loket

RNDr. Halaxová Zdeňka, TETRAPAT, Ostružnická 5,
Olomouc

Ing. Vandělíková Jana, Bohemia Patent, Petrská 12, Praha
1

(590) Barevná

(540)

(540)

(41) nakladatelství a vydavatelství, ediční činnost,
publikační činnost, nahrávání nosičů zvukových nebo
obrazově zvukových, půjčování nahraných zvukových a
zvukově obrazových záznamů, výroba, tvorba a šíření
audiovizuálních děl, 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, televizní pořad nebo program, 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.

(33) lihoviny, nápoje obsahující alkohol kromě piva.

(29) mražené krémy, mraženy smetanový krém, mražené
potraviny spadající do této třídy; (30) vodové zmrzliny,
mražené potraviny spadající do této třídy.

(29) mražené krémy, mraženy smetanový krém, mražené
potraviny spadající do této třídy; (30) vodové zmrzliny,
mražené potraviny spadající do této třídy.

(16) tiskoviny, reklamní, propagační a informační
materiály, etikety, obaly papírové a z plastů v jiné třídě
neobsažené, nádoby z papíru a plastů na jedno použití,
obálky a tašky z papíru a plastů, kartonážní výrobky; (32)
nealkoholické nápoje všeho druhu, přípravky k výrobě
nápojů všeho druhu v jiné třídě neobsažené, pivo; (33)
víno, vinné střiky a jiné nápoje z vína, likéry, destiláty,
lihoviny a jiné alkholické nápoje včetně nápojů míchaných
a mixovaných, nízkoalkoholické nápoje všeho druhu.

(21) kameninové, keramické a porcelánové květináče a
obaly; (31) výrobky zemědělské a zahradnické, květiny,
pokojové rostliny, okrasné dřeviny, sušené plody a květiny
a rostliny a jejich aranžmá; (42) aranžování květin a služby
v květinářství a zahradnictví.

(19) dřevo jako polotovar, řezivo, prkna, fošny, desky,
trámy a nosníky, dřevěné obloženi, dřevěné dláždění,
nekovové dlaždice na podlahy, dýhy ze dřeva, dřevěné
dýhy spojované nebo lepené, plovoucí podlahy dřevěné a
laminátové, parkety, parketová podlaha, dřevěná plovoucí
podlaha s izolační vrstvou, podlahové dřevěné konstrukce,
dřevěné izolované podlahové, stěnové a stropní konstrukce
z desek orientovaných plochých třísek -OSB; (27)
podlahové krytiny, podlahové izolační krytiny, izolační
povrchy, krytina podlahová vinylová, povrchy podlah
izolační, plovoucí podlahy plastové; (37) zhotovováni
podlah, pokládka podlahových konstrukcí, montáž a servis
podlahových krytin, poradenská činnost v oblasti systému
montáže a pokládky podlahových konstrukcí (41) školící
činnost v oblasti systému montáže a pokládky
podlahových konstrukcí.

(42) technické poradenství, výzkum a vývoj v oblasti
genových objevů, funkční genetiky, proteinové a
enzymové produkce a léčebných (rekonvalescenčních)
systémů, molekulárního vývoje a tvorby, lidské
imunologie, řízení v oblasti látkové přeměny (výměny) a
spojení a vytváření dávkových (příjmových) systémů v
oblasti péče o zdraví, v oblasti zemědělství, průmyslových

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

33

29, 30

29, 30

16, 32, 33

21, 31, 42

19, 27, 37, 41

42

O 160184

O 160216

O 160217

O 160257

O 160356

O 160391

O 160423

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

CET 21 spol. s r.o., V Jámě 12, Praha 1, Česká
republika

Jenčík Petr, Prádlo 92, Česká republika

Mrazírny Dašice, akciová společnost, ul.
Křičenského 451, Dašice v Čechách, Česká republika

Mrazírny Dašice, akciová společnost, ul.
Křičenského 451, Dašice v Čechách, Česká republika

Ing. Bryxí Luděk, Tulipánová 165, Poděbrady, Česká
republika

METROFLORA s.r.o., Milotice 560, Česká republika

M.T.A., spol. s r.o., Pod pekárnami 7, Praha 9, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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31.10.2000

01.11.2000

02.11.2000

02.11.2000

03.11.2000

06.11.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

31.10.2000

01.11.2000

02.11.2000

02.11.2000

03.11.2000

06.11.2000

(540)

(540)

(540)

MEPHISTO

MORSTIK

MARSTALL

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová,
známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7

Müller Václav, patentový zástupce, Filipova 2016, Praha 4

Ing. Soukup Petr, Patentová kancelář, Švédská 3, Olomouc

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

JUDr. Otakar Švorčík, Společná advokátní kancelář
Všetečka Zelený Švorčík Kalenský, Hálkova 2, Praha 2

(590) Barevná

(540)

(540)
(540)

chemikálií, čisticích výrobků, textilního zpracování,
zpracování obilí, potravin, krmení, v oblasti osobní péče,
farmaceutického průmyslu atd., vědecké výzkumné služby,
tvorba a testování v oblasti nových biotechnologií, péče o
zdraví, zemědělských a průmyslových chemických
výrobků, imunobiologický výzkum a testování.

(35) propagační činnost, reklama; (36) finanční podpora
cestovního ruchu v regionu; (38) informační kancelář;
(41) výchova, vzdělávání.

(30) oplatky, cukrovinky, včetně gumových a esencí pro
cukrovinky, cukrářské výrobky všeho druhu, káva, kávové
nápoje, výrobky z kávy, káva s příchutěmi, čaj, kakao,
zmrzliny, led pro osvěžení; (35) automatizované
zpracování dat; (42) provozování restaurací, kaváren,
cukráren, čajoven, hotelů, penzionů, samoobsluh a kantýn.

(18) kůže a imitace kůže, výrobky z nich, jako jsou kufry a
cestovní brašny, kabelky, batohy, složky, peněženky,
pouzdra, opasky, deštníky, slunečníky, hole, klíčenky; (24)
tkaniny a textilie pro výrobu oděvů a kusového textilu,
bytového textilu, ložního prádla, ručníky, utěrky,
povlečení, prostěradla, přehozy, potahy, závěsy, záclony,
ubrusy, kapesníky, textilní šatovky; (25) pánské, dámské,
dětské prádlo, pánské, dámské, dětské oděvy a textilní
výrobky všeho druhu, ponožky, punčochové zboží,
silonové punčocháče a veškeré silonové výrobky, slipy,

trenýrky, boxeršortky, spodky, kalhoty, kalhotky s
nohavičkou, stahovací kalhotky, podprsenky, lambády,
korzety, živůtky, podvazky, erotické prádlo, noční
oblečení, nátělníky, spodní košilky, bavlněná trika,
elastické kalhoty, tepláky, teplákové soupravy, mikiny,
roláky, svetry, sportovní oblečení, elastická trika, halenky,
šaty, kostýmy, sukně, body, kombinézy, saka, košile,
pilotky, vesty, kabáty, pláštěnky, noční košile, pyžama,
overaly, stejnokroje, oblečení pro volný čas, plavky a
plážové oblečení, župany, vázanky, motýlky, šály, šátky,
klobouky, čepice, čelenky, barety, rukavice, zástěry,
veškeré druhy džínových oděvů a prádla, šle, opasky,
kožené doplňky, kalhoty, pláště, bundy, vesty, sukně,
čelenky, šátky, rukavice; (35) zprostředkovatelská činnost
v oblasti obchodu s výše uvedeným zbožím, export a
import textilního zboží.

(1) adheziva; (2) povrchové a podkladové nátěry pro
použití na papírových, dřevěných, smíšených, plastických,
foliových, blánových a kovových substrátech pro
průmyslové a obchodní užití; (17) izolační nátěry spadající
do této třídy.

(31) krmivo pro koně; (42) poradenská činnost v oblasti
výživy zvířat.

(5) oleje z léčivých rostlin, sůl posilující - regenerační s
léčebnými účinky; (16) obaly papírové; (29) jedlé oleje;
(30) sůl kuchyňská, sůl, mořská, směsi koření; (39) balení a
distribuce výrobků, koření.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

35, 36, 38, 41

30, 35, 42

18, 24, 25, 35

1, 2, 17

31, 42

5, 16, 29, 30, 39

O 160549

O 160619

O 160637

O 160651

O 160703

O 160746

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Genencor International, Inc., 925 Page Mill Road,
Palo Alto, Spojené státy americké, California

Agentura pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu,
nadační fond, Zámecká 2, Veselí nad Moravou, Česká
republika

WHITE ADVERTISING, a.s., Na Pankráci 1010/51,
Praha 4, Česká republika

Tulec František, Schweitzerova 70, Olomouc, Česká
republika

MORTON INTERNATIONAL, Inc., 100 North
Riverside Plaza, Chicago, Spojené státy americké,
Illinois

Hans Köberle Weissachmühle, Mühlenstrasse 15,
Oberstaufen, Německo

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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06.11.2000

08.11.2000

08.11.2000

09.11.2000

10.11.2000

10.11.2000

13.11.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

06.11.2000

08.11.2000

08.11.2000

09.11.2000

10.11.2000

10.11.2000

13.11.2000

(540) BODYGOLDING

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová,
známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová,
známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

Mgr. Petra S. de Brantes, KOREJZOVÁ & SPOL. Advokátní
a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

Ing. Vithous Roman, Pavlíkova 605/12, Praha 4 - Kamýk

JUDr. Korejzová Zdeňka, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(5) oleje z léčivých rostlin, sůl posilující - regenerační s
léčebnými účinky; (16) obaly papírové; (29) jedlé oleje;
(30) sůl kuchyňská, sůl, mořská, směsi koření; (39) balení a
distribuce výrobků, koření.

(30) káva, kávové nápoje, čokoládové instantní nápoje,
cappuccino, kávové náhražky, kávové extrakty, káva a
cappuccino ochucené různými příchutěmi, kávové
instantní nápoje, rozpustná káva, obilná káva.

(2) barviva, potřeby pro malíře, dekoratéry a umělce; (21)
sklo, porcelán, majolika; (26) galanterie, umělé květiny;
(28) vánoční ozdoby; (35) propagační činnost, reklama;
(40) zpracování materiálů, zejména ruční i stojní míchání a
tvarování, povrchová úprava - zdobení, hlazení, broušení,
leštění, dekorace včetně tepelného zpracování plastických
a keramických hmot a materiálů anorganických i

organických včetně kovů - vše pro předměty umělěcké i
výrobky denní potřeby; (41) výchova, vzdělávání, zábava,
kulturní aktivity; (42) restaurace, dočasné ubytování.

(25) obuv, ponožky, punčochy.

(2) barvy a laky, barviva, plátkové (lístkové) a práškové
kovy; (3) kosmetické neceséry (s obsahem), kosmetické
přípravky; (42) salony krásy.

(9) řídící, kontrolní panely (elektrotechnika), elektrické
měniče, rozvodné pulty (elektrotechnika), elektrická
zařízení pro dálkové ovládání průmyslových procesů,
elektrická svářecí zařízení, magnetické kódéry a dekódéry,
invertory (elektrotechnika), tachometry.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

5, 16, 29, 30, 39

30

2, 21, 26, 28, 35, 40, 41, 42

25

2, 3, 42

9

25, 35, 41

O 160747

O 160798

O 160818

O 160852

O 160881

O 160887

O 160924

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Solsan, a.s., 1. pluku 8-10, Praha 8, Česká republika

Solsan, a.s., 1. pluku 8-10, Praha 8, Česká republika

MASPEX Sp.z o.o., ul. Chopina 10, Wadowice,
Polsko

Kunovjánková Alena, Pod Kotlaskou 555/9, Praha
8, Česká republika

NBA PROPERTIES, INC., 645 Fifth Avenue, New
York, Spojené státy americké, New York

Mgr. Mudruňka Vít akad. sochař, Třeboradická
1071/39, Praha 8, Česká republika

Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki, 2-1, Kurosaki-
Shiroishi, Yahatanishi-Ku, Kitakyushu-Shi, Fukuoka,
Japonsko

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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14.11.2000

15.11.2000

15.11.2000

15.11.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

14.11.2000

15.11.2000

15.11.2000

15.11.2000

(540) CYTOVITAL

(740)

(740)

Fišerová Blanka, MIRA, V Kapslovně 11, Praha 3

Mgr. Řehák David, advokát, Zeiner & Zeiner v.o.s.,
Maiselova 15, Praha 1

(540) (540)

(540)

(540)

(25) oděvy, obuv; (35) obchodní činnost, obchodní
reklama, reklama a propagace, zprostředkování a
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a propagace;
(41) organizování kulturních, společenských, sportovních
akcí a výstav, provozování těchto podniků a zařízení,
zprostředkovatelská činnost v oblastech uvedených výše.

(3) specielní kosmetické přípravky s obsahem energinů,
regenerační, výživné a zkrášlující přípravky, přípravky pro
péči o pleť a obličej ve formě krémů, balzámů, vazelín,
olejů a jejich výtažků, gelů, pomád, směsí, emulzí, masek a
roztoků všech druhů, přípravky a extrakty rostlinné,
bahenní, rašelinové, vřídelní a lázeňsko-minerální,
bioinformační přípravky se širokospektrálním
regeneračním účinkem sloužící k regeneraci a detoxikaci
organismu, založené na principu bioinformační terapie a
holistickému přístupu k člověku, vycházející z moderních
poznatků fyzioterapie, psychotroniky, krystalterapie a
biorezonance, přípravky pro zpevňování a regeneraci
nehtů i nehtového lůžka, krémy proti vráskám a zmírňující
jejich tvorbu, parfumerie a parfémované regenerační
krémy, veškeré nemedicinální kosmetické přípravky,
přípravky pro péči o tělo, masážní přípravky, kosmetické
bylinné přípravky, specielní přípravky s antioxidačními
účinky a proti svědivosti pokožky, přípravky podporující
vyhlazení jizev, vazelíny, krémy a roztoky pro sportovce,
pro fitness centra i pro zeštíhlovací účely, kosmetické
přípravky s imunostimulačními a omlazovacími účinky; (5)
veškeré bioinformační přípravky se širokospektrálním
regeneračním účinkem sloužící k péči o tělo, pleť a obličej
ve formě krémů, balzámů, olejů, gelů, pomád, roztoků
všech druhů, emulzí i masek, výrobky vřídelní, lázeňsko-
minerální, bahenní, z rašeliny, z léčivých rostlin, stromů a
semen ve formě mastí, krémů, masážních gelů, roztoků a
emulzí sloužící k regeneraci a rekondici těla, rostlinné
koupelové směsi, desinfekční, antiperspirační a
antiseptické přípravky pro regeneraci a hygienické účely,
bylinné roztoky, čaje a vína - vše k léčebným účelům; (42)
vývoj v oblasti bioinformačních přípravků, poradenské
služby v oblasti zvýšení imunity organismu, jeho regenerace
a detoxikace, konzultační služby v oblasti kosmetiky.

(38) poskytování internetových, datových a hlasových
služeb; (42) tvorba www stránek.

(12) jízdní kola, části a příslušenství pro jízdní kola,
jmenovitě hlavy, vnitřní převodové hlavy, uvolňovací
páky, uvolňovací páky převodů, řadící páky, přehazovače
předních a zadních kol, vodiče řetězů, volnoběžky, ozubená
kolečka, řemenice, řetězy, řetězové přesmykače
(deflektory), řadící lanka, kliky, klikové soupravy,
řetězová kola, pedály, pedálové klipsny, brzdové páky,
přední brzdy, zadní brzdy, brzdové kabely, brzdové čelisti,
ráfky, kola, paprsky, úchytky paprsků, spodní podpěry,
sedadlové sloupky, patentní sedadlové sloupky, hlavní části
pro sestavu rámových vidlic, rámy, závěsy, řídítka, rukojeti
na řídítka, násady na řídítka, sedla, blatníky, stojánky na
kola, nosiče, zvonky, houkačky a zpětná zrcátka pro jízdní
kola, přehazovače řízené počítačem; (18) cestovní tašky,
nákupní tašky, pouzdra na kola, cestovní tašky na jízdní
kola, tašky pro přepravu jízdních kol, kempinkové tašky,
batohy, cestovní tašky na oděvy, kufříky, deštníky, tašky
na kolečkách; (25) boty a kotníková obuv, zejména
cyklistická obuv, rybářská obuv, rybářské vysoké boty,
golfová obuv, oděvy, zejména sportovní oděvy, cyklistické
oděvy, gymnastické oděvy, venkovní oblečení, oblečení
odolné proti dešti, pláštěnky, kombinézy do deště, čepice,
rukavice, ponožky, košile, bundy, pletené kabátky,
rybářské vesty, kalhoty, punčochy a spodní prádlo.

(12) jízdní kola, části a příslušenství pro jízdní kola,
jmenovitě hlavy, vnitřní převodové hlavy, uvolňovací
páky, uvolňovací páky převodů, řadící páky, přehazovače
předních a zadních kol, vodiče řetězů, volnoběžky, ozubená
kolečka, řemenice, řetězy, řetězové přesmykače
(deflektory), řadící lanka, kliky, klikové soupravy,
řetězová kola, pedály, pedálové klipsny, brzdové páky,
přední brzdy, zadní brzdy, brzdové kabely, brzdové čelisti,
ráfky, kola, paprsky, úchytky paprsků, spodní podpěry,

(511)

(511)

(511)

(511)

3, 5, 42

38, 42

12, 18, 25

12, 18, 25

O 160973

O 161000

O 161037

O 161041

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

24 hours agency s.r.o. , V Jámě 4, Praha 1, Česká
republika

ENERGY GROUP, a. s., Jeseniova 55, Praha 3,
Česká republika

IPEX s.r.o., Pod Zámkem 574/21, Rudolfov, Česká
republika

SHIMANO INC., 77 Oimatsu-cho 3-cho, Sakai,
Osaka, Japonsko

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 12 - 2001 - CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 3469

15.11.2000

15.11.2000

15.11.2000

15.11.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

15.11.2000

15.11.2000

15.11.2000

15.11.2000

(540) RAPID RISE

(740)

(740)

(740)

(740)

Mgr. Řehák David, advokát, Zeiner & Zeiner v.o.s.,
Maiselova 15, Praha 1

Mgr. Řehák David, advokát, Zeiner & Zeiner v.o.s.,
Maiselova 15, Praha 1

Mgr. Řehák David, advokát, Zeiner & Zeiner v.o.s.,
Maiselova 15, Praha 1

Mgr. Řehák David, advokát, Zeiner & Zeiner v.o.s.,
Maiselova 15, Praha 1

(540)

(540)

(540)

sedadlové sloupky, patentní sedadlové sloupky, hlavní části
pro sestavu rámových vidlic, rámy, závěsy, řídítka, rukojeti
na řídítka, násady na řídítka, sedla, blatníky, stojánky na
kola, nosiče, zvonky, houkačky a zpětná zrcátka pro jízdní
kola, přehazovače řízené počítačem; (18) cestovní tašky,
nákupní tašky, pouzdra na kola, cestovní tašky na jízdní
kola, tašky pro přepravu jízdních kol, kempinkové tašky,
batohy, cestovní tašky na oděvy, kufříky, deštníky, tašky
na kolečkách; (25) boty a kotníková obuv, zejména
cyklistická obuv, rybářská obuv, rybářské vysoké boty,
golfová obuv, oděvy, zejména sportovní oděvy, cyklistické
oděvy, gymnastické oděvy, venkovní oblečení, oblečení
odolné proti dešti, pláštěnky, kombinézy do deště, čepice,
rukavice, ponožky, košile, bundy, pletené kabátky,
rybářské vesty, kalhoty, punčochy a spodní prádlo.

(12) jízdní kola, části a příslušenství pro jízdní kola,
jmenovitě hlavy, vnitřní převodové hlavy, uvolňovací
páky, uvolňovací páky převodů, řadící páky, přehazovače
předních a zadních kol, vodiče řetězů, volnoběžky, ozubená
kolečka, řemenice, řetězy, řetězové přesmykače
(deflektory), řadící lanka, kliky, klikové soupravy,
řetězová kola, pedály, pedálové klipsny, brzdové páky,
přední brzdy, zadní brzdy, brzdové kabely, brzdové čelisti,
ráfky, kola, paprsky, úchytky paprsků, spodní podpěry,
sedadlové sloupky, patentní sedadlové sloupky, hlavní části
pro sestavu rámových vidlic, rámy, závěsy, řídítka, rukojeti
na řídítka, násady na řídítka, sedla, blatníky, stojánky na
kola, nosiče, zvonky, houkačky a zpětná zrcátka pro jízdní
kola, přehazovače řízené počítačem; (18) cestovní tašky,
nákupní tašky, pouzdra na kola, cestovní tašky na jízdní
kola, tašky pro přepravu jízdních kol, kempinkové tašky,
batohy, cestovní tašky na oděvy, kufříky, deštníky, tašky
na kolečkách; (25) boty a kotníková obuv, zejména
cyklistická obuv, rybářská obuv, rybářské vysoké boty,
golfová obuv, oděvy, zejména sportovní oděvy, cyklistické
oděvy, gymnastické oděvy, venkovní oblečení, oblečení
odolné proti dešti, pláštěnky, kombinézy do deště, čepice,
rukavice, ponožky, košile, bundy, pletené kabátky,
rybářské vesty, kalhoty, punčochy a spodní prádlo.

(12) jízdní kola, části a příslušenství pro jízdní kola,

jmenovitě hlavy, vnitřní převodové hlavy, uvolňovací
páky, uvolňovací páky převodů, řadící páky, přehazovače
předních a zadních kol, vodiče řetězů, volnoběžky, ozubená
kolečka, řemenice, řetězy, řetězové přesmykače
(deflektory), řadící lanka, kliky; klikové soupravy,
řetězová kola, pedály, pedálové klipsny, brzdové páky,
přední brzdy, zadní brzdy, brzdové kabely, brzdové čelisti,
ráfky, kola, paprsky, úchytky paprsků, spodní podpěry,
sedadlové sloupky, patentní sedadlové sloupky, hlavní části
pro sestavu rámových vidlic, rámy, závěsy, řídítka, rukojeti
na řídítka, násady na řídítka, sedla, blatníky, stojánky na
kola, nosiče, zvonky, houkačky a zpětná zrcátka pro jízdní
kola, přehazovače řízené počítačem; (18) cestovní tašky,
nákupní tašky, pouzdra na kola, cestovní tašky na jízdní
kola, tašky pro přepravu jízdních kol, kempinkové tašky,
batohy, cestovní tašky na oděvy, kufříky, deštníky, tašky
na kolečkách; (25) rukavice, ponožky, punčochy a spodní
prádlo.

(12) jízdní kola, části a příslušenství pro jízdní kola,
jmenovitě hlavy, vnitřní převodové hlavy, uvolňovací
páky, uvolňovací páky převodů, řadící páky, přehazovače
předních a zadních kol, vodiče řetězů, volnoběžky, ozubená
kolečka, řemenice, řetězy, řetězové přesmykače
(deflektory), řadící lanka, kliky; klikové soupravy,
řetězová kola, pedály, pedálové klipsny, brzdové páky,
přední brzdy, zadní brzdy, brzdové kabely, brzdové čelisti,
ráfky, kola, paprsky, úchytky paprsků, spodní podpěry,
sedadlové sloupky, patentní sedadlové sloupky, hlavní části
pro sestavu rámových vidlic, rámy, závěsy, řídítka, rukojeti
na řídítka, násady na řídítka, sedla, blatníky, stojánky na
kola, nosiče, zvonky, houkačky a zpětná zrcátka pro jízdní
kola, přehazovače řízené počítačem; (18) cestovní tašky,
nákupní tašky, pouzdra na kola, cestovní tašky na jízdní
kola, tašky pro přepravu jízdních kol, kempinkové tašky,
batohy, cestovní tašky na oděvy, kufříky, deštníky, tašky
na kolečkách; (25) rukavice, ponožky, punčochy a spodní
prádlo.

(12) jízdní kola, části a příslušenství pro jízdní kola,
jmenovitě hlavy, vnitřní převodové hlavy, uvolňovací
páky, uvolňovací páky převodů, řadící páky, přehazovače
předních a zadních kol, vodiče řetězů, volnoběžky, ozubená
kolečka, řemenice, řetězy, řetězové přesmykače

(511)

(511)

(511)

(511)

12, 18, 25

12, 18, 25

12, 18, 25

12, 18, 25

O 161052

O 161055

O 161056

O 161058

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

SHIMANO INC., 77 Oimatsu-cho 3-cho, Sakai,
Osaka, Japonsko

SHIMANO INC., 77 Oimatsu-cho 3-cho, Sakai,
Osaka, Japonsko

SHIMANO INC., 77 Oimatsu-cho 3-cho, Sakai,
Osaka, Japonsko

SHIMANO INC., 77 Oimatsu-cho 3-cho, Sakai,
Osaka, Japonsko

(510)

(510)

(510)

(510)
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15.11.2000

15.11.2000

15.11.2000

16.11.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

15.11.2000

15.11.2000

15.11.2000

16.11.2000

(540)

(540)

(540)

HYPERDRIVE

CLAIROL HERBAL
ESSENCES

rockAge

(740)

(740)

(740)

(740)

Mgr. Řehák David, advokát, Zeiner & Zeiner v.o.s.,
Maiselova 15, Praha 1

Mgr. Řehák David, advokát, Zeiner & Zeiner v.o.s.,
Maiselova 15, Praha 1

JUDr. Petr Kalenský, Společná advokátní kancelář Všetečka
Zelený Švorčík Kalenský a Partneři, Hálkova 2, Praha 2

Ing. Janko Vladimír, Národní 348, Liberec 8

(540)

(deflektory), řadící lanka, kliky, klikové soupravy,
řetězová kola, pedály, pedálové klipsny, brzdové páky,
přední brzdy, zadní brzdy, brzdové kabely, brzdové čelisti,
ráfky, kola, paprsky, úchytky paprsků, spodní podpěry,
sedadlové sloupky, patentní sedadlové sloupky, hlavní části
pro sestavu rámových vidlic, rámy, závěsy, řídítka, rukojeti
na řídítka, násady na řídítka, sedla, blatníky, stojánky na
kola, nosiče, zvonky, houkačky a zpětná zrcátka pro jízdní
kola, přehazovače řízené počítačem; (18) cestovní tašky,
nákupní tašky, pouzdra na kola, cestovní tašky na jízdní
kola, tašky pro přepravu jízdních kol, kempinkové tašky,
batohy, cestovní tašky na oděvy, kufříky, deštníky, tašky
na kolečkách; (25) boty a kotníková obuv, zejména
cyklistická obuv, rybářská obuv, rybářské vysoké boty,
golfová obuv, oděvy, zejména sportovní oděvy, cyklistické
oděvy, gymnastické oděvy, venkovní oblečení, oblečení
odolné proti dešti, pláštěnky, kombinézy do deště, čepice,
rukavice, ponožky, košile, bundy, pletené kabátky,
rybářské vesty, kalhoty, punčochy a spodní prádlo.

(12) jízdní kola, části a příslušenství pro jízdní kola,
jmenovitě hlavy, vnitřní převodové hlavy, uvolňovací
páky, uvolňovací páky převodů, řadící páky, přehazovače
předních a zadních kol, vodiče řetězů, volnoběžky, ozubená
kolečka, řemenice, řetězy, řetězové přesmykače
(deflektory), řadící lanka, kliky, klikové soupravy,
řetězová kola, pedály, pedálové klipsny, brzdové páky,
přední brzdy, zadní brzdy, brzdové kabely, brzdové čelisti,
ráfky, kola, paprsky, úchytky paprsků, spodní podpěry,
sedadlové sloupky, patentní sedadlové sloupky, hlavní části
pro sestavu rámových vidlic, rámy, závěsy, řídítka, rukojeti
na řídítka, násady na řídítka, sedla, blatníky, stojánky na
kola, nosiče, zvonky, houkačky a zpětná zrcátka pro jízdní
kola, přehazovače řízené počítačem; (18) cestovní tašky,
nákupní tašky, pouzdra na kola, cestovní tašky na jízdní
kola, tašky pro přepravu jízdních kol, kempinkové tašky,
batohy, cestovní tašky na oděvy, kufříky, deštníky, tašky
na kolečkách; (25) boty a kotníková obuv, zejména
cyklistická obuv, rybářská obuv, rybářské vysoké boty,
golfová obuv, oděvy, zejména sportovní oděvy, cyklistické
oděvy, gymnastické oděvy, venkovní oblečení, oblečení
odolné proti dešti, pláštěnky, kombinézy do deště, čepice,
rukavice, ponožky, košile, bundy, pletené kabátky,
rybářské vesty, kalhoty, punčochy a spodní prádlo.

(3) vlasové šampóny a kondicionéry.

(6) kladky, stoupací železa, karabiny, kotvicí zařízení,
skoby, spojky; (9) ochranné oděvy, rukavice a přilby vše
určené pro práci ve výškách, ochranné brýle a jejich části,
ochranné pomůcky dýchacích orgánů, zejména dýchací
masky ochranné; (18) batohy, batohy pro horolezce,
batohy turistické, dětské batohy, brašny lovecké, turistické
hole, imitace kůže, kabelky, klíčenky, pokrývky z
kožešiny, chlebníky, pásy na nošení závěsné z kůže,
popruhy z kůže, řemeny závěsné z kůže, kožené pytle,
závěsné mošny, brašny na nářadí, obaly na oděvy
(cestovní), kožená pouzdra, kožené tašky, zejména kožená
pouzdra a tašky na zbraně, torby, torny; (22) stany,
přístřešky, lodní, maskovací a ochranné plachty,
nepromokavá plachtovina, lana (s výjimkou kovových),
nízkoprůtažná lana, popruhy na manipulaci s řemeny,
provazové žebříky, popruhy, struny, šňůry, provazy,
dynamická lana, sítě na maskování; (24) spací pytle; (25)
pásky z kůže, oděvy a obuv včetně sportovní obuvi a
oděvů, obuv pro horolezectví a turistiku, oděvy z kůže
včetně napodobenin z kůže, oblečení pro horolezectví a
skialpinismus, uniformy všeho duhu, textilní doplňky -
kupř. šály, čelenky, chrániče uší proti chladu, pokrývky
hlavy, rukavice, pláštěnky, protiskluzné pomůcky pro
obuv; (28) sportovní potřeby pro horolezectví kromě
oděvů, horolezecká výzbroj, horolezecké úvazky, slaňovací
zařízení, bezpečnostní záchranné slaňovací přístroje,
postroje (vč.sedacích), smyčky, kotvicí zařízení pro práci
ve výškách, bezpečnostní ochranné polohovací systémy
pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky,
bezpečnostní prostředky a zařízení určené pro osobní
zajištění proti pádům z výšky, osobní ochranné prostředky
pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky -
pracovní polohovací systémy, pohyblivé a zatahovací
zachycovače pádu, spojovací prostředky, tlumiče pádu,
systémy zachycení pádu, polohovací systémy horolezecké,
zachycovací postroje, kotevní prostředky proti pádům z
výšky, vklíněnce, navazovací úvazky, ochranné vycpávky
jako součást sportovní výstroje, rukavice ke sportu,
zejména pro horolezectví, parašutismus, chrániče - vše
spadající do tř.28.

(29) maso, drůbež, ryby, zěřina a výrobky z nich, masné a
uzenářské výrobky, masové výtažky, ovoce a zelenina
konzervované, sušené a zavařené, želé, džemy, kompoty,

(511)

(511)

(511)

(511)

12, 18, 25

3

6, 9, 18, 22, 24, 25, 28

29, 30, 40

O 161069

O 161097

O 161112

O 161141

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

SHIMANO INC., 77 Oimatsu-cho 3-cho, Sakai,
Osaka, Japonsko

SHIMANO INC., 77 Oimatsu-cho 3-cho, Sakai,
Osaka, Japonsko

Clairol Incorporated, 345 Park Avenue, New York,
Spojené státy americké, New York

SINGING ROCK, společnost s ručením
omezeným, Chuchelna 130, Semily, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)
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16.11.2000

20.11.2000

21.11.2000

22.11.2000

23.11.2000

23.11.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

16.11.2000

20.11.2000

21.11.2000

22.11.2000

23.11.2000

23.11.2000

(540)

(540)

(540)
CLIKIT

REGIL

BDF

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Sedlák Jiří, Husova 16, České Budějovice

Ing. Smrčková Marie, patentový zástupce, Velflíkova 8,
Praha 6

Ing. Janoštík Jiří, Přílucká 4120, Zlín

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová,
známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7

JUDr. Kalenský Petr, Společná advokátní kancelář Všetečka
a partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Aleš Zábrš, advokát a patentový zástupce, Na
Beránce 2, Praha 6

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

vejce, mléko a mléčné výrobky, oleje a tuky jedlé; (30)
koření, stimulanty pro zlepšení chuti potravin,
konzervační přípravky a chuťové přísady; (40) řeznictví a
uzenářství, zpracování masa a masných výrobků.

(21) ruční čerpací dávkovače k upevnění na nádobu pro
dávkování kapalin.

(7) pryžové dopravní pásy; (12) pryžová plná kolečka pro
dopravní pásy; (17) směsi kaučuků, zejména recykláty z
pryžové drti, příp. s obsahem gumárenských přísad; (27)
pryžové rohože a koberečky.

(9) laserové značkovače, tj. přístroje vysílající laserový
paprsek, pomocí něhož vpisují nesmazatelné znaky a řezy,
fotoelektrická čidla, ultrazvuková čidla, tlaková čidla, čidla
měřící vzdálenost, čidla na blízkost, rotační kodéry,
optická čtecí zařízení, přístroje pro záznam, přenos a
reprodukci zvuku nebo obrazu, magnetické nosiče dat,
záznamové disky, vstupní/výstupní konektory pro PLC
(programovatelné logické ovladače), kabely, přístroje pro
optickou komunikaci, logické počítačové jednotky pro
vstupní data, ovladače s vestavěnou CPU, panely na nichž
jsou rozmístěny elektronické součástky a elektronické
okruhy, vstupní/výstupní jednotky pro sériově paralelní
konverzi signálů, odpojitelné příruční monitory, které lze
připojit k ovladačům a které zobrazují stav ovladačů,
retranslační jednotky k použití v obvodech pro přenos
signálů, konektory pro signální kabely, prostorová čidla
pro detekci objektů využitím paralelních světelných
paprsků procházejících v rovině, čidla, která opticky
detekují a zobrazují operátorův výběr montážních dílů ze
skladových regálů, čidla pro detekci vniknuti lidské ruky do
lisů, čidla pro detekci nedostatku kaučukové vrstvy, čidla
pro detekci drobných výčnělků na povrchu elektrických

vodičů, ultrazvuková čidla pro detekci hladiny kapaliny,
detektory přečnívání kovových desek, čidla rozlišující
barvy, čidla k měření velikostí objektů pomocí průchodu
paralelních světelných paprsků procházejících v rovině.

(16) plastické folie, používané v balící technice.

(8) nožířské výrobky, vidličky, ruční nářadí a nástroje,
zejména pro grilování, především grilovací jehly, rožně
všeho druhu, nástroje na opékání; (11) zařízení pro topení,
vaření, sušení, grilování a uzení, zejména krby, zahradní
krby a zahradní grily, zahradní ohniště; (19) betonové a
umělokameninové výrobky zahradní a městské
architektury, zejména dlažby, květinové mísy, betonové a
umělokameninové stoly, stolky, betonové a
umělokameninové odkládací plochy, betonové a
umělokameninové lavice.

(9) filmy a audiovizuální programy realizované na všech
záznamových médiích, zvukové a zvukově obrazové
záznamy; (16) fotografické snímky (pozitiv); (41) tvorba,
výroba, šíření filmů a audiovizuálních programů
realizovaných na všech záznamových médiích včetně
zprostředkování; (42) správa autorských práv v
audiovizuální oblasti, fotografování, poskytování software,
tvorba www stránek na Internetu.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

21

7, 12, 17, 27

9

16

8, 11, 19

9, 16, 41, 42

O 161156

O 161174

O 161344

O 161379

O 161408

O 161426

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Ing. Václav Kozel - ZOOINFORMA, Na Vyhlídce
725, Hluboká nad Vltavou, Česká republika

SAINT-GOBAIN CALMAR Inc., 333 South Turnbull
Canyon Road, City of Industry, Spojené státy
americké, California

ILKA, s.r.o., Fügnerovo nábřeží 3802, Zlín, Česká
republika

SUNX LIMITED, 2431 - 1 Ushiyama-cho, Kasugai,
Aichi, Japonsko

CRYOVAC, INC., 100 Rogers Bridge Road, Duncan,
Spojené státy americké, South Carolina

Marek Josef, Trnová 117, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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24.11.2000

24.11.2000

28.11.2000

28.11.2000

28.11.2000

28.11.2000

28.11.2000

29.11.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

24.11.2000

24.11.2000

28.11.2000

28.11.2000

28.11.2000

28.11.2000

28.11.2000

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

IDG BOOKS

GEOKART

NET DIAMOND

BAZAAR 54

NET

(740)

(740)

RNDr. Halaxová Zdeňka, TETRAPAT, Univerzitní 7,
Olomouc

Ing. Jandová Marie, Nerudova 1095, Kuřim

(590) Barevná

(540)

(540)

(9) nosiče záznamů (CD-ROM, DVD); (41) nakladatelská a
vydavatelská činnost.

(9) software; (42) poskytování služeb v oblasti analýzy a
managementu rizik informačních systémů, poskytování
služeb v oblasti bezpečnosti informačních systémů,
poradenství v oblasti analýzy a managementu rizik
informačních systémů, výzkum a vývoj v oblasti
bezpečnosti informačních systémů.

(19) podlahy, stropy a obkladové materiály pro stavby,
podlahy a podlahové materiály pro interiéry dřevěné,
palubkové, lamelové, laminátové, z korku nebo obsahující
korkovou drť, podlahové prvky, parketové dílce, schodové
profily a parapetové desky dřevěné, plovoucí podlahy,
dlažba; (27) podhladové krytiny všeho druhu zejména z
plastů, termosetových laminátů, dřeva, korku, dýhy a
podlahové prvky obsahující dýhu, podlahové krytiny
izolační; (37) montáž a rekonstrukce podlah, podhledů a
obložení, provádění oprav a instalací.

(2) ofsetové barvy; (9) geodetické (zeměměřičské)
přístroje a nástroje a jejich příslušenství, geodetické
pomůcky jako výtyčky, olovnice, hřeby apod., zařízení ke
zpracování dat, počítače, periferní zařízení počítačů,
nahraný počítačový software, digitální mapy, informační
systémy; (16) kartografické výrobky, papírnické výrobky,
polygrafické výrobky, kancelářské potřeby, rýsovací
pomůcky, učební pomůcky (kromě přístrojů), atlasy,
zemské globusy, zeměpisné mapy, brožury, časopisy,
kalendáře, katalogy, knihy, noviny, plakáty, plány,
pohlednice, tiskoviny, grafické reprodukce, grafické znaky
(pro kopírování); (35) reprografie, kopírování nebo
rozmnožování (reprodukce) dokumentů, zejména
kartografických děl, překlad informací do počítačových
databází, systemizace informací do počítačových databází;
(41) nakladatelská a vydavatelská činnost, zejména
vydávání kartografických výrobků; (42) zeměměřičství,
ověřování výsledků zeměměřičských činností,
projektování, inženýrské práce (expertízy), geologický
průzkum, vývoj a výzkum nových výrobků, odborné
poradenství s výjimkou obchodního, tvorba software
(počítačových programů), pronájem software,
zprostředkovatelská činnost v oblasti zeměměřičství a
informačních systémů.

(14) vzácné kovy a jejich slitiny a výrobky z těchto látek
nebo postříbřeného nebo pozlaceného kovu, klenoty,
bižuterie, drahokamy.

(14) vzácné kovy a jejich slitiny a výrobky z těchto látek
nebo postříbřeného nebo pozlaceného kovu, klenoty,
bižuterie, drahokamy.

(14) vzácné kovy a jejich slitiny a výrobky z těchto látek
nebo postříbřeného nebo pozlaceného kovu, klenoty,
bižuterie, drahokamy.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 41

9, 42

19, 27, 37

2, 9, 16, 35, 41, 42

14

14

14

O 161447

O 161451

O 161546

O 161553

O 161558

O 161559

O 161560

O 161642

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

TSERA, s.r.o., Lipanská 10/1898, Chomutov, Česká
republika

IDG CZECH, a.s., Seydlerova 2451/11, Praha 5,
Česká republika

Risk Analysis Consultants, spol. s r.o., Národní 9,
Praha 1, Česká republika

B.G.A. spol. s r.o., Ostružnická 5, Olomouc, Česká
republika

Geodezie Brno, a.s., Dvořákova 14, Brno, Česká
republika

Net Diamond s.r.o., Václavské náměstí 66/808,
Praha 1, Česká republika

Net Diamond s.r.o., Václavské náměstí 66/808,
Praha 1, Česká republika

Net Diamond s.r.o., Václavské náměstí 66/808,
Praha 1, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 12 - 2001 - CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 3473

29.11.2000

29.11.2000

29.11.2000

29.11.2000

01.12.2000

01.12.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

29.11.2000

29.11.2000

29.11.2000

29.11.2000

29.11.2000

01.12.2000

01.12.2000

(540) TLAPKY

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Chlustina Jiří, UNIPATENT, J.Masaryka 43-47, Praha
2-Vinohrady

Ing. Chlustina Jiří, UNIPATENT, J.Masaryka 43-47, Praha
2-Vinohrady

Jíra Vladimír, patentový zástupce, Kovanecká 2112/18,
Praha 9

Ing. Reichel Pavel, Lopatecká 14, Praha 4

Ing. Dušková Hana, Konviktská 5, Praha 1

Kolátor Kamil, Lučanská 5, Jablonec nad Nisou

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(16) papír a výrobky z papíru, lepenky a kartonážní
výrobky, tiskoviny, časopisy, periodika, knihy, reklamní a
propagační materiály, papírové obaly, výrobky knihařské,
fotografie, psací potřeby, kancelářská lepidla, potřeby pro
umělce, štětce, psací stroje, kancelářské potřeby kromě
nábytku, učební a školní potřeby a pomůcky, hrací karty,
tiskací písmena, štočky; (35) reklamní agentura, reklamní
činnost všeho druhu ve všech médiích a na všech druzích
nosičů, rozšiřování reklamních materiálů zákazníkům.

(16) papír a výrobky z papíru, lepenky a kartonážní
výrobky, tiskoviny, časopisy, periodika, knihy, reklamní a
propagační materiály, papírové obaly, výrobky knihařské,
fotografie, psací potřeby, kancelářská lepidla, potřeby pro
umělce, štětce, psací stroje, kancelářské potřeby kromě
nábytku, učební a školní potřeby a pomůcky, hrací karty,
tiskací písmena, štočky; (35) reklamní agentura, reklamní
činnost všeho druhu ve všech médiích a na všech druzích
nosičů, rozšiřování reklamních materiálů zákazníkům.

(35) propagační, inzertní a reklamní činnost, pořádání
výstav a veletrhů ke komerčním účelům, organizační a
realizační činnost v oblasti výstavnictví pro komerční
účely, zprostředkování a pomoc v oblasti obchodu; (41)
pořádání kongresů, přednášek a vzdělávacích programů v
oblasti výstavnictví, pořádání doprovodných zábavních a
kulturních akcí k výstavám a veletrhům.

(9) nosiče informací, zejména zvuku a obrazu v rozsahu tř.
9, elektronické publikace; (16) tiskoviny a polygrafické
výrobky, např. brožury, knihy, knižní edice, časopisy; (35)
reklamní činnnost; (38) šíření informací datovými sítěmi,
např. Internetem; (41) výchovná a zábavní činnost.

(5) zubní cement, zubní brusné prostředky, zubní laky,
materiál na zubní otisky, porcelán pro zubní protézy, zubní
tmely, materiál pro plombování, zubní amalgany, zubní
alamgany ze zlata, přípravky pro usnadnění prořezávání
zubů, lepidla a tmely pro zubní protézy, přípravky pro péči
o ústní dutinu pro léčebné účely; (10) zubolékařská zrcátka,
umělé chrupy, umělé zuby, matrace nafukovací pro
lékařské účely, čepy pro umělé zuby, podložky pro
nemocniční lůžka, polštáře a matrace proti proleženinám,
zubní přístroje a nástroje, kroužky pro usnadnění
prořezávání zubů; (21) zubní kartáčky.

(33) alkoholické nápoje (s výjimkou piv); (41) sportovní a
kulturní aktiviry spojené s tématikou vinařství.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

16, 35

16, 35

35, 41

9, 16, 35, 38, 41

5, 10, 21

33, 41

28

O 161643

O 161651

O 161652

O 161654

O 161758

O 161791

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

CIA Czech Republic s.r.o., Hybernská 1271/32,
Praha 1, Česká republika

CIA Czech Republic s.r.o., Hybernská 1271/32,
Praha 1, Česká republika

INCHEBA PRAHA, spol. s.r.o., Opletalova 23,
Praha 1, Česká republika

SZ s.r.o., Na Vlku 446, Praha 5, Česká republika

SORAL & HANZLÍK s.r.o., Navigátorů 613, Praha
6, Česká republika

VINOCOLE - Valtická vinařská s.r.o., Náměstí
svobody 3, Valtice, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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01.12.2000

04.12.2000

04.12.2000

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

01.12.2000

04.12.2000

04.12.2000

(540) LA FABRIQUE

(740)

(740)

(740)

JUDr. Matějka Jan, Advokátní a patentová kancelář
Čermák, Hořejš, Vrba, Národní 32, Praha 1

Ing. Chlustina Jiří, UNIPATENT, J.Masaryka 43-47, Praha
2-Vinohrady

JUDr. Krčma Vladimír, Střelecká 437, Hradec Králové

(540)

(540)

(540)

(28) potřeby pro sport, zejména potřeby pro elektronické
a klasické šipky.

(25) čepice, čepice se štítkem, čelenky, oděvy, košile,
kravaty, pulovry, rukavice, šátky, šály, trička, mikiny,
osobní prádlo, obuv; (33) alkoholické nápoje (s výjimkou
piv) - vína, lihoviny, likéry; (42) hostinská činnost,
poskytování restauračních služeb v restauracích, vinárnách,
kavárnách, barech, provoz cukráren a rychlého
občerstvení.

(6) spojovací materiál z kovu, měděné potrubí potažené
plastem; (9) přepínače s elektronikou; (12) příslušenství
osobních vozidel s alternativním pohonem (propan-butan),
zejména reduktory, elektrické ventily, multiventily do
nádrží směšovače apod.; (16) plakáty, samolepící folie;
(17) plastové hadice; (20) reklamní tabule z plastu; (37)
montáž, opravy, údržba; (42) revize plynových zařízení
pro alternativní pohon motorových vozidel.

(1) chemické výrobky pro průmysl, vědu, fotografii,
zemědělství, zahradnictví, lesnictví, umělé pryskyřice a
plastické hmoty v surovém stavu, půdní hnojiva přírodní a
umělá, hasicí prostředky, prostředky pro kalení a přípravky
pro svařování kovů, chemické prostředky pro

konzervování potravin, třísloviny, průmyslová pojidla a
lepidla; (3) přípravky bělící a jiné prací prostředky,
přípravky k čištění, leštění, odmašťování a broušení,
mýdla, výrobky voňavkářské, éterické oleje, vodičky na
vlasy, barvy na vlasy, zubní pasty; (5) zdravotnické a
hygienické výrobky spadající do této tř., výrobky
dietetické k lékařským účelům, potraviny pro batolata,
náplasti, obvazový materiál, materiály pro plombování
zubů a pro zubní otisky, dezinfekční přípravky, výrobky
pro hubení škodlivých zvířat, fungicidy, herbicidy; (6)
obecné kovy a jejich slitiny, kovové stavební materiály,
kovové kotvy, kovadliny, kovové zvony, kovové stavební
materiály přenosné, kovové materiály pro železnice,
řetězy, kovové kabely a neelektrická dráty, kovové
potřeby zámečnické a klempířské, zámečnické výrobky,
kovové trubky, nedobytné pokladny a schránky
bezpečnostní, ocelové kuličky, podkovy, hřebíky a šrouby,
jiné výrobky z kovu, železné a kovové rudy, přenosné
domy kovové, komíny kovové; (9) přístroje a nástroje
vědecké, navigační, geodetické, elektrické, fotografické,
kinematografické, optické, přístroje a nástroje k vážení,
měření, signalizování, pro účely kontrolní, záchranné a pro
výuku, automatické přístroje uváděné v činnost vhozením
mince nebo známky, stroje pro záznam, přenos a
reprodukci zvuku nebo obrazu, magnetické suporty
zvukových záznamů, gramofonové desky, zapisovací
pokladny, kalkulační stroje, počítače, hasící přístroje,
nosiče magnetických záznamů, zvukové disky, automaty
na zboží, vybavení pro zpracování informací a pro
počítače, nedobytné pokladny a schránky registrační; (10)
přístroje a nástroje chirurgické lékařské, zubolékařské a
veterinářké, umělé údy, oči a zubní protézy, orthopedické
výrobky, materiál na sešívání ran; (11) zařízení
osvětlovací, topná, na výrobu páry, zařízení pro vaření,
chlazení, sušení, větrání, pro rozvod vody a zařízení
zdravotnická, krby; (12) vozidla, dopravní prostředky
pozemní, vzdušné nebo vodní; (14) drahé kovy a jejich
slitiny a předměty z těchto hmot a z plátovaných kovů,
šperky, drahokamy, drahé kameny, bižuterie, hodinářské
výrobky a chronometrické přístroje; (15) hudební nástroje;
(16) papír a výrobky z papíru, lepenka a kartonážní
výrobky, časopisy, tiskoviny, periodika, knihy, knihařské
výrobky, fotografie, papírnické zboží, lepidla, potřeby pro
umělce, štětce, psací stroje a kancelářské potřeby, učební a
školní potřeby a pomůcky, hrací karty, tiskařské typy,
štočky, obalové materiály z plastických hmot, fólie z
umělých hmot na balení; (17) kaučuk, gutaperča, guma,
balata a náhražky, výrobky z těchto hmot, fólie spadající
do této tř., desky a tyče z plastických hmot, hmoty těsnící,
ucpávkové a izolační, osinek, slída a výrobky z nich,
hadice; (18) kůže a imitace kůže, výrobky z nich, surová
kůže, kufry a cestovní brašny, deštníky, slunečníky a hole,
biče, postroje na koně a sedlářské výrobky; (19) stavební
materiál nekovový, kámen přírodní a umělý, cement,
vápno, malta, sádra, štěrk, kameninové nebo cementové
roury, výrobky pro stavbu cest, asfalt, smola a živec,
přenosné domy nekovové, kamenné pomníky, komíny
nekovové; (20) nábytek, zrcadla, rámy, výrobky ze dřeva,
korku, třtiny, rákosu, vrbového proutí, rohoviny, kostí,
slonoviny, kostic, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny,
buničiny a z náhražek těchto hmot nebo z plastických
hmot; (21) drobné nářadí a přenosné nádoby pro
domácnost a kuchyni, hřebeny a mycí houby, kartáče,
kartáčnický materiál, čisticí prostředky, drátěnky, sklo
surové nebo polozpracované, zboží skleněné, porcelánové
a kameninové; (23) nitě k textilním účelům; (24) tkaniny a
textilní výrobky zejm. ručníky, osušky, ložní prádlo, ložní
pokrývky, ubrusy a prostírání, tapety textilní; (25) oděvy,
obuv, kloboučnické zboží; (26) krajky a výšivky, stuhy a
šněrovadla, knoflíky, stiskací knoflíky, háčky a očka,

(511)

(511)

(511)

25, 33, 42

6, 9, 12, 16, 17, 20, 37, 42

1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42

O 161797

O 161837

O 161971

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

POWER DART s.r.o., U Flory 2789, Žatec, Česká
republika

ZIS II, spol. s r.o., Uhelný trh 2, Praha 1, Česká
republika

NOVA GAS s.r.o., Synkova 10, Brno, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)
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05.12.2000

05.12.2000

05.12.2000

05.12.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

01.12.2000

01.12.2000

05.12.2000

05.12.2000

(540)

(540)

AGERE SYSTEMS

AGERE

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Forejt Antonín, U Mrázovky 8d, Praha 5

Dr. Všetečka Miloš, advokát, Hálkova 2, Praha 2

Dr. Všetečka Miloš, advokát, Hálkova 2, Praha 2

Voda Karel, Bolzanova 13, Brno

Voda Karel, Bolzanova 13, Brno

(590) Barevná

(540)

(540)

špendlíky a jehly, umělé květiny; (27) koberce, rohože,
rohožky, linolea a jiné podlahové krytiny, tapety s
výjimkou textilních; (28) hry, hračky, tělocvičné a
sportovní potřeby, vánoční ozdoby; (29) maso, ryby,
drůbež, zvěřina, masové výtažky, konzervované, sušené a
vařené ovoce a zelenina, rosoly, zavařeniny, vejce, mléko
a jiné mlékárenské výrobky, jedlé oleje a tuky, potraviny v
konzervách; (30) káva, čaj, kakao, cukr rýže, tapioka,
ságo, kávové náhražky,  mouka a obilní přípravky, chléb,
sušenky, suchary, koláče, jemné pečivo a cukrovinky,
zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do pečiva,
sůl, hořčice, pepř, ocet, chuťové omáčky, koření, led pro
osvěžení, nálevy na saláty; (31) výrobky zemědělské
zahradnické a lesní, semena, živá zvířata, čerstvé ovoce a
zelenina, osivo, živé rostliny a přírodní květiny, krmiva
pro zvířata, slad; (32) pivo, lehká piva a ležáky, vody
minerální a šumivé a jiné nealkoholické nápoje, sirupy a
jiné přípravky k přípravě nápojů; (33) alkoholické nápoje;
(34) tabák v surovém nebo zpracovaném stavu, potřeby
pro kuřáky, zápalky; (41) nakladatelská a vydavatelská
činnost, výchovná činnost, přednášková činnost v oboru
zdravého životního stylu; (42) konzultační činnost spojená
s biotronickým působením pro veřejnost.

(9) zařízení sdělovací techniky, technické vybavení
počítačů, programové vybavení počítačů, vláknová optika,
lasery, integrované obvody, televizní technické vybavení,
technické a programové vybavení pro zvukový záznam,
technické a programové vybavení pro obrazový záznam,
obvody, kabely a telekomunikační zařízení; (37)
počítačové služby - zejména instalace, údržba a opravy
technického vybavení počítačů, vláknové optiky,
počítačových sítí a optoelektroniky; (38) komunikační
služby a služby globální počítačové sítě - vše v rámci této
třídy.

(9) zařízení sdělovací techniky, technické vybavení
počítačů, programové vybavení počítačů, vláknová optika,
lasery, integrované obvody, televizní technické vybavení,
technické a programové vybavení pro zvukový záznam,
technické a programové vybavení pro obrazový záznam,
obvody, kabely a telekomunikační zařízení; (37)
počítačové služby - zejména instalace, údržba a opravy
technického vybavení počítačů, vláknové optiky,
počítačových sítí a optoelektroniky; (38) komunikační
služby a služby globální počítačové sítě - vše v rámci této
třídy.

(7) zemědělské stroje a zařízení, jako např. sekačky,
řezačky, obraceče, pluhy, radlice, háky, kultivátory,
kypřiče, rotavátory apod., žací stroje na trávu ovládané při
chůzi, sekačky a rozvlákňovače, drtiče, kypřiče, omítací
pily a lemovačky, kultivátory, sněhová dmýchadla a
sněhová děla; (12) pozemní vozidla, traktory a
malotraktory, přívěsné vozíky apod., strojní zařízení,
součástky a náhradní díly k výše uvedenému zboží, lodní
motory; (37) servis, opravy a údržba zejména strojů,
nástrojů a nářadí výše uvedených.

(6) spojovací materiál, zámečnické a klempířské výrobky,
plechy a pomocný materiál pro klempířské práce, roury,
trubky, šroubení a fitinky pro rozvody topení a vody,
lamelové a drátěné registry, kovové schránky, ochranné
mříže, ventilační mříže, žaluzie kovové; (9) přístrojová
výpočetní a měřící technika, měřící a diagnostické
přístroje, přístroje k měření tepla a tepelných ztrát,
regulace topných systémů; (11) topné systémy, regulace
topných systémů, zdroje tepla, podlahová topení, plynové
hořáky, expanzní nádoby, radiátory, podlahová otopná
tělesa, soklová otopná tělesa, bazénová ohřívací tělesa,
prostorová topidla, kohouty, ventily, regulační ventily k
otopným tělesům, nádoby na topná nebo chladící media,
přímotopná elektrická topidla, výměníky, ohřívače vody,
ohřívače vzduchu, tepelné registry, lamelové a drátové
výměníky, elektrické ohřívače vody, zařízení pro solární
ohřev, regulace a regulační technika související s
vytápěním, rozvodem plynu, vody a odpadní vody,
klimatizace, klimatizační jednotky, klimatizační zařízení,
klimatizační ventily, upevňovací prvky klimatizační
techniky, termokondicionéry, míchače vzduchu,
teplovzdušné generátory, zařízení k zvlhčování i k
odvlhčování vzduchu, odsavače par, konvektory, včetně
hybridních kombinací, zařízení pro solární ohřev, sálavé
panely, teplomety, infrazářiče, katalytická topidla,
ventilátory, ventilátory k zabudování do ohřívacích a
chladících těles, odtahy vzduchu pro WC a koupelny,
vzduchové kanály a roury, vzduchové filtry, vnitřní a
vnější odvodňovací a odpadní systémy, armaturní výrobky
pro rozvod vody a plynu, systémy pro úpravu a čištění
vody, kanalizační armatury a příslušenství, upevňovací
elementy s nimi související, elektronická zařízení pro
koupelny a WC jako ventilátory pro osušení rukou, čidla
pro automatické spínání vodovodních baterií, splachování,
ventilaci, osvětlení a vytápění.

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 37, 38

9, 37, 38

7, 12, 37

6, 9, 11

O 162004

O 162005

O 162011

O 162012

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Pfeiffer Tomáš, Soukenická 21, Praha 1, Česká
republika

Agere Systems Inc., 555 Union Blvd., Allentown,
Spojené státy americké, Pennsylvania

Agere Systems Inc., 555 Union Blvd., Allentown,
Spojené státy americké, Pennsylvania

LANDINI CZECH, spol. s r.o., Marie Steyskalové
14, Brno, Česká republika

OPL spol. s r.o., Merhautova 118, Brno, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)
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06.12.2000

06.12.2000

06.12.2000

06.12.2000

08.12.2000

08.12.2000

08.12.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

06.12.2000

06.12.2000

06.12.2000

06.12.2000

08.12.2000

08.12.2000

01.12.2000

(540)

(540)

LYCOSAN

CHITININ

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Poláček Jiří, Tichý a Poláček, patentoví zástupci,
Dominikánská 6, Plzeň

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

JUDr. Holásek Zdeněk, AK HOLÁSEK KAVALÍROVÁ
ČANĚK & DONGRES, ul. 28. října 31, Jablonec nad Nisou

Mgr. Boučková Šárka, Rooseveltova 9, P.O.BOX 260, Brno

Dr. Všetečka Miloš, advokát, Hálkova 2, Praha 2

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(9) nosiče dat magnetické a optické nenahrané a nahrané;
(16) časopisy, grafické reprodukce, kartónové výrobky,
knihy, výrobky z lepenky, mapy, noviny, obaly z papíru,
periodika, pohlednice, publikace, vazby knihařské; (35)
reprografie, překlad informací do počítačových databází,
systematizace informací do počítačových databází,
automatické zpracování dat; (40) knihařství; (42)
poradenství v oboru architektury a územního plánování,
poradenství o ochranně životního prostředí, posuzování
vlivu na životní prostředí, projekce stavební, poradenství v
oblasti integrovaného informačního systému o území,
regenerace počítačových dat, počítačové systémové
analýzy.

(35) propagační činnost, reklama; (36) služby realitní
kanceláře, s výjimkou služeb správců nemovitostí a služeb
pronájmu a odhadu nemovitostí.

(5) farmaceutika a další léčiva, dietetické potraviny
upravené pro lékařské účely.

(5) farmaceutika a další léčiva, dietetické potraviny
upravené pro lékařské účely.

(19) betonové povrchy, betonové podlahy.

(20) výrobky ze dřeva - dřevěná sestava houpaček,
šplhadel, prolézaček, skluzavek a laviček určená ke hře a
odpočinku; (28) hry, potřeby pro sport; (35) propagační
činnost, reklama.

(9) zařízení sdělovací techniky, technické vybavení
počítačů, programové vybavení počítačů, vláknová optika,
lasery, integrované obvody, televizní technické vybavení,
technické a programové vybavení pro zvukový záznam,
technické a programové vybavení pro obrazový záznam,
obvody, kabely a telekomunikační zařízení; (37)
počítačové služby - zejména instalace, údržba a opravy
technického vybavení počítačů, vláknové optiky,
počítačových sítí a optoelektroniky; (38) komunikační
služby a služby globální počítačové sítě - vše v rámci této
třídy.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 16, 35, 40, 42

35, 36

5

5

19

20, 28, 35

9, 37, 38

O 162055

O 162065

O 162078

O 162079

O 162132

O 162133

O 162168

O 162182

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Terplan a.s., Myslíkova 262/20, Praha 2, Česká
republika

Realitní kancelář STING, s.r.o., 1. máje 500,
Třinec, Česká republika

Multipharma Sweden AB, Hantverksvägen 15,
Askim, Švédsko

KROTEX - POLAND Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8,
Warszawa, Polsko

Žáček Martin, Zimní 727, Liberec 15, Česká
republika

DIRECT MEDIA s.r.o., Výstaviště 1, Brno, Česká
republika

Agere Systems Inc., 555 Union Blvd., Allentown,
Spojené státy americké, Pennsylvania

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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08.12.2000

11.12.2000

11.12.2000

12.12.2000

12.12.2000

12.12.2000

12.12.2000

12.12.2000

13.12.2000

13.12.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

08.12.2000

11.12.2000

11.12.2000

12.12.2000

12.12.2000

12.12.2000

12.12.2000

12.12.2000

13.12.2000

13.12.2000

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

AXUM BOHEMIA

FIT-LINE

VITAMINA

YOGGI

GELACTIV

VÝBĚR REALITY, s.r.o.

(740)

(740)

(740)

Ing. Ihmová Markéta, A.Holas & partner patentová a
známková kancelář, Křížová 4, Brno

Ing. Jaromír Přikryl, Patentová a známková kancelář,
Včelín 1161, Hulín

JUDr. Korejzová Zdeňka, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

(540)

(540)

(540)

(9) hardware, přístroje pro záznam, převod a reprodukci
zvuku a obrazu, automatické distributory a mechanismy,
nosiče dat, software na nosičích; (20) nábytek; (21)
užitkové a dekorační sklo, sklo pro domácnost, skleněné
obaly, dárkové sklo, surové polotovary s výjimkou
stavebního skla; (42) designérské práce, grafika, tvorba
software.

(4) pohonné směsi a pohonné látky zejména benzín, nafta,
olej, mazadla, mazací oleje a tuky, motorová paliva a
přísady nechemické do motorových paliv, ztužené plyny
(palivo); (33) alkoholické nápoje; (42) hotelové a
motelové služby, provozování kempů, penzióny,
pronajímání jednacích místností, ubytovací služby.

(35) zprostředkovatelské služby v oblasti obchodu; (37)
montáž, servis, údržba, opravy a revize elektrických
zařízení, telekomunikačních zařízení zabezpečovacích
zařízení a rozvaděčů nízkého napětí, elektroinstalace; (42)
projektování elektrických zařízení, poskytování
technických služeb k ochraně majetku a osob.

(32) nealkoholické nápoje, sirupy a jiné přípravky k
přípravě nápojů, ovocné šťávy.

(32) nealkoholické nápoje, sirupy a jiné přípravky k
přípravě nápojů, ovocné šťávy.

(29) mléko a jiné mlékárenské výrobky, včetně mléčných
nápojů; (32) vody minerální a šumivé a jiné nealkoholické
nápoje, sirupy a jiné přípravky k přípravě nápojů.

(33) alkoholické nápoje (kromě piv).

(25) obuv.

(36) realitní kancelář.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 20, 21, 42

4, 33, 42

35, 37, 42

32

32

29, 32

33

25

36

13, 40, 42

O 162208

O 162210

O 162258

O 162260

O 162261

O 162262

O 162264

O 162281

O 162284

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Šumová Lenka, Čs. dobrovolců 2779, Teplice, Česká
republika

Sadílek Oldřich, Bořetice 461, Česká republika

ESOKOM, s.r.o., Albertova 688, Kroměříž, Česká
republika

DRINKS UNION a.s., Drážďanská 80, Ústí nad
Labem, Česká republika

DRINKS UNION a.s., Drážďanská 80, Ústí nad
Labem, Česká republika

DRINKS UNION a.s., Drážďanská 80, Ústí nad
Labem, Česká republika

DRINKS UNION a.s., Drážďanská 80, Ústí nad
Labem, Česká republika

SSL Products Limited, Toft Hall, Knutsford, Velká
Británie

VÝBĚR REALITY, s.r.o., Nad Botičem 18, Praha 10,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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13.12.2000

13.12.2000

14.12.2000

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

13.12.2000

13.12.2000

14.12.2000

(540) ALIVIO

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(13) výbušniny; (40) ničení, zneškodňování a zpracování v
oblasti výbušnin; (42) výzkum a vývoj v oblasti výbušnin.

(36) činnost realitní kanceláře; (37) zemní práce,
provádění trhacích prací, zámečnictví; (39) silniční
motorová doprava nákladní; (40) služby poskytované v
souvislosti s nakládání s odpady; (42) poradenská činnost v
oblasti báňské problematiky.

(16) časopisy (periodika); (41) vydávání textů, s výjimkou
reklamních nebo náborových.

(9) počítače-hardware včetně počítačových doplňků,
počítačové klávesnice, přístroje pro zpracování informací,
software a programové vybavení všeho druhu včetně
software a programového vybavení speciálního, nosiče dat
magnetické, magnetická média, nosiče dat optické, nosiče
zvukových nahrávek, nosiče software, videokazet, CD
disky, počítačové sítě, kancelářská technika - tiskárny,
telefony, faxy, kopírovací stroje, skartovače, přístroje a

nástroje vědecké, přístroje a nástroje navigační, přístroje a
nástroje geodetické a přístroje pro bezdrátovou telegrafii,
přístroje fotografické, kinematografické, optické, včetně
promítačů obrazů a zvětšovacích přístrojů, přístroje a
nástroje k měření a vážení, přístroje a nástroje signalizační,
přístroje a nástroje pro účely záchranné a učební, přístroje
pro záznam a reprodukci mluveného slova, rozhlasové a
televizní přijímače a vysílače, satelitní přijímače,
gramofony, audiovizuální technika všeho druhu,
magnetofony všeho druhu, kancelářské stroje děrovací,
zařízení na zpracování dat, zapisovací pokladny a počítací
stroje, výpočetní technika všeho druhu včetně periferních
zařízení a komunikačních zařízení, telekomunikační
technika všeho druhu včetně interface pro spojení s
výpočetní technikou, přenosné propojovací mezičlánky
pro hlavní počítače, měřící přístroje a nástroje, měřící
přístroje se záznamovými prvky, měřiče elektřiny a
elektrické měřící přístroje, elektrické a elektronické
zařízení pro výpočet a předávání statistických údajů a
informací, jakož i pro dohled, ověřování a dálkové
ovládání průmyslových operací, informační systémy,
elektrotechnické přístroje; (35) automatizované
zpracování dat, reklama (on line-) na počítačové
komunikační síti, vyhledávání informací v počítačových
souborech, pronájem reklamního času ve všech
komunikačních médiích, poskytování obchodních
informací a služeb pomocí internetu, internetový obchod,
obchodní nebo podnikatelské informace, hospodářské
(ekonomické) prognózy, inzerce poštou, kancelářské stroje
a zařízení (pronájem), kopírování nebo rozmnožování
(reprodukce) dokumentů, dokladů apod., marketingové
studie, pomoc při řízení obchodní činnosti, služby,
poradenství v obchodní činnosti, obchodní nebo
podnikatelský průzkum, průzkum trhu, překlad informací
do počítačové databáze, systematice informací do
počítačové databáze, přepisování, psaní na stroji, půjčování
fotokopírovacích strojů, reklama (propagace), rozšiřování
reklamních nebo inzertních materiálů, reklamní texty
(vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení,
publikování), rozhlasová reklama, sekretářské služby,
statistické informace, televizní reklama, zpracování textů,
účetnictví, vedení kartoték v počítači; (37) opravy
elektrických přístrojů, opravy, instalace elektrických
spotřebičů, opravy kancelářských strojů a přístrojů, opravy
a údržba strojů, opravy a instalace reprodukční
elektrotechniky, instalace a opravy, instalace elektrické,
instalace kancelářských a obchodních strojů a přístrojů,
instalace počítačových sítí; (38) provozování
počítačových sítí, služby poskytované elektronickými
informačními tabulemi (telekomunikační služby),
poskytování telekomunikačního připojení do světové
počítačové sítě, služby zabezpečující vstup do
telekomunikačních sítí, telekonferenční služby,
poskytování uživatelského přístupu do světové počítačové
sítě, pronájem přístrojů pro přenos zpráv; (42)
projektování, projektování elektrických zařízení, studie
projektů, pronájem počítačového software, inženýrské
práce, tvorba software, programování, software-návrhy,
návrh počítačových systémů, zhotovení kopií
počítačových programů, převod a konverze počítačových
programů a údajů (kromě fyzické konverze), převod a
konverze údajů a dokumentů z fyzických médií na
elektronické média, tvorba a údržba počítačových stránek
(WEB) pro zákazníky, hostování na počítačových
stránkách (WEB), instalace počítačových programů,
programování internetových databázových systémů a
internetových aplikaci, konstrukce WWW prezentaci a
řešení WWW serverů, aktualizace počítačových programů,
údržba počítačových programů, pronájem času na přístup
do počítačových databází, poradenská činnost v oblasti

(511)

(511)

(511)

36, 37, 39, 40, 42

16, 41

9, 35, 37, 38, 42

O 162285

O 162287

O 162336

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

Explo Most, s.r.o., Důl ČSA, Most - Komořany, Česká
republika

GELAMON, spol. s r.o., Železničářů 1959, Most,
Česká republika

ATOZ Marketing Services spol. s r.o., Roháčova
77, Praha 3, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 12 - 2001 - CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 3479

14.12.2000

15.12.2000

15.12.2000

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

14.12.2000

15.12.2000

15.12.2000

(740)

(740)

Mgr. Karlíček Václav, Mánesova 32, Praha 2

Andrés Mirek, Bělidelská 12, Olomouc

(540)

(540)

(540)

výpočetní techniky, grafické práce včetně počítačové
grafiky, grafický design, tiskárny, tisky litografické,
ofsetový tisk, technické kreslení, konzultační a poradenská
činnost v oblasti informatiky, pronájem výpočetní
techniky.

(3) parfumerie, mýdla, vonné oleje, kosmetika, vlasové
vody, zubní pasty, dezodorační přípravky pro osobní
potřebu, toaletní přípravky, prací prostředky; (21) zubní
kartáčky, elektrické i neelektrické, kartáčky na nehty,
kartáčky na obočí, kartáčnické zboží, hřebeny a mycí
houby, toaletní doplňky spadající do této třídy; (35)
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu.

(6) kovové stavební konstrukce, včetně hal a
průmyslových objektů, kovové potrubí a jeho součásti
všeho druhu, kovové vyztužovací materiály pro potrubí,
kovové podpůrné a nosné technologické konstrukce všeho
druhu, montážní lávky pro potrubí a ostatní
technologickou instalaci, včetně kovových mostů, žebříků
a lávek pro elektroinstalaci, sila všeho druhu, zejména
kovové zásobníky kapalin a sypkých látek, včetně sil
mobilních; (7) technologická zařízení a výrobní linky,
zejména pro oblast zpracování nerostných surovin jako
lomy a štěrkovny, pro průmysl stavebních hmot, jako
cementárny, vápenky, cihelny, pro sklářský průmysl,
chemickou výrobu, pro dřevařský průmysl, potravinářský
průmysl, stroje a součásti strojů pro uvedená technologická
zařízení, zejména dopravníky všeho druhu, drtiče, třídiče,
skluzy, výsypky a násypky, filtry a odlučovače; (11)
technologická zařízení pro čištění a úpravu plynných a
kapalných médií, jako zařízení pro snižování exhalací
všeho druhu a zařízení pro čištění a úpravu vod, zejména
odpadních vod, včetně odpadních vod z technologických
zařízení, sušičky; (12) plavidla vnitrozemské dopravy; (35)
obstarávání nákupu a odbytu uvedených zařízení a jejich
částí, včetně související marketingové činnosti, propagační
činnosti a reklamy; (37) montáž a šéfmontáž, rekonstrukce
a opravy investičních celků, technologických zařízení a
jejich částí, uvádění technologických celků a investičních
zařízení do provozu, údržba a opravy a rekonstrukce

plavidel vnitrozemské plavby; (39) dodávky
technologických zařízení, včetně náhradních dílů; (41)
školení a výcvik v oblasti údržby a technické obsluhy
strojírenských zařízení a souvisejících technologií; (42)
výzkumné, vývojové a projektové práce a inženýrská
činnost v oblasti investičních celků, včetně
technologického vývoje, zpracování související prováděcí
dokumentace, technická a poradenská činnost v oblasti
investičních celků, součástí technologického zařízení a
souvisejících technologických procesů, diagnostika
technologických zařízení, zejména zařízení rotačních,
vývoj a realizace souvisejícího software, zejména vývoj a
zpracování software pro řídící programy a regulaci strojů a
technologických celků, výkony a služby vyššího
dodavatele.

(6) kovové stavební konstrukce, včetně hal a
průmyslových objektů, kovové potrubí a jeho součásti
všeho druhu, kovové vyztužovací materiály pro potrubí,
kovové podpůrné a nosné technologické konstrukce všeho
druhu, montážní lávky pro potrubí a ostatní
technologickou instalaci, včetně kovových mostů, žebříků
a lávek pro elektroinstalaci, sila všeho druhu, zejména
kovové zásobníky kapalin a sypkých látek, včetně sil
mobilních; (7) technologická zařízení a výrobní linky,
zejména pro oblast zpracování nerostných surovin jako
lomy a štěrkovny, pro průmysl stavebních hmot, jako
cementárny, vápenky, cihelny, pro sklářský průmysl,
chemickou výrobu, pro dřevařský průmysl, potravinářský
průmysl, stroje a součásti strojů pro uvedená technologická
zařízení, zejména dopravníky všeho druhu, drtiče, třídiče,
skluzy, výsypky a násypky, filtry a odlučovače; (11)
technologická zařízení pro čištění a úpravu plynných a
kapalných médií, jako zařízení pro snižování exhalací
všeho druhu a zařízení pro čištění a úpravu vod, zejména
odpadních vod, včetně odpadních vod z technologických
procesů, sušičky; (12) plavidla vnitrozemské dopravy; (35)
obstarávání nákupu a odbytu uvedených zařízení a jejich
částí, včetně související marketingové činnosti, propagační
činnosti a reklamy; (37) montáž a šéfmontáž, rekonstrukce
a opravy investičních celků, technologických zařízení a
jejich částí, uvádění technologických celků a investičních
zařízení do provozu, údržba, opravy a rekonstrukce plavidel
vnitrozemské plavby; (39) dodávky technologických
zařízení, včetně náhradních dílů; (41) školení a výcvik v
oblasti údržby a technické obsluhy strojírenských zařízení a
souvisejících technologií; (42) výzkumné, vývojové a
projektové práce a inženýrská činnost v oblasti
investičních celků, včetně technologického vývoje,
zpracování související prováděcí dokumentace, technická a
poradenská činnost v oblasti investičních celků, součástí
technologického zařízení a souvisejících technologických
procesů, diagnostika technologických zařízení, zejména

(511)

(511)

(511)

3, 21, 35

6, 7, 11, 12, 35, 37, 39, 41, 42

6, 7, 11, 12, 35, 37, 39, 41, 42

O 162337

O 162393

O 162394

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

AutoCont a.s., Nemocniční 12, Ostrava-Moravská
Ostrava, Česká republika

Motejzíková Petra, Templová 7, Praha 1, Česká
republika

Montáže Engineering s.r.o., 9. května 217, Přerov,
Česká republika

(510)

(510)

(510)
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15.12.2000

15.12.2000

15.12.2000

18.12.2000

18.12.2000

18.12.2000

18.12.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

15.12.2000

29.08.2000

29.08.2000

18.12.2000

18.12.2000

18.12.2000

18.12.2000

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

INFINITUS

HEROES FOR THE
PLANET

HEROES FOR THE
PLANET

Lví dvůr

Salmovský palác

Richterova vila

(740)

(740)

(740)

(740)

Andrés Mirek, Bělidelská 12, Olomouc

JUDr. Korejzová Zdeňka, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

JUDr. Traplová Jarmila, Advokátní a patentová kancelář
Traplová, Hakr, Kubát, Přístavní 24, Praha 7

JUDr. Traplová Jarmila, Advokátní a patentová kancelář
Traplová, Hakr, Kubát, Přístavní 24, Praha 7

(540)

zařízení rotačních, vývoj a realizace souvisejícího software,
zejména vývoj a zpracování software pro řídící programy a
regulaci strojů a technologických celků, výkony a služby
vyššího dodavatele.

(33) alkoholické nápoje, zejména vína.

(16) tištěné publikace, zejména knihy, časopisy,
informační bulletiny, brožury, instruktážní a výukové
materiály a brožury z oblasti vědy, životního prostředí a
jeho ochrany.

(38) šíření informací o vědních oborech, životním
prostředí a jeho ochraně prostřednictvím globální
počítačové sítě, šíření informací o lidech činných v
jednotlivých vědních oborech, v oblasti životního prostředí
a jeho ochraně prostřednictvím globální počítačové sítě,
interaktivní on-line diskusní kroužky o vědě, životním
prostředí a jeho ochraně; (42) obsahová příprava informací
o vědních oborech, životním prostředí a jeho ochraně,
zejména určených k šíření prostřednictvím globální
počítačové sítě.

(42) restaurace.

(42) provoz hotelového ubytování, hotelové služby,
restaurace.

(42) provoz hotelového ubytování, hotelové služby,
restaurace.

(12) autokary, autobusy, automobily, automobily
(karosérie, sluneční clony, kapoty vozidel), balóny
(řiditelné, vzdušné), vzducholodě (řiditelné), čluny, dálkové
autobusy, dětské kočárky, dopravní prostředky (dveře),
elektromobily, jachty, jízdní kola, kabiny lanové dráhy,
kolejové lanovky, letecké přístroje, stroje a zařízení,
letadla, lokomotivy, motocykly, okna pro vozidla, padáky,
pontony, pramice, trajektové lodě, čluny převozní,
sanitky, sportovní auta, traktory, tramvajové vozy,
železniční vozy; (16) adresové štíty a štočky, activity
books (plánovací systémy, diáře, osobní i pracovní
přehledy, poznámky apod.), archy papíru, blahopřání,
bloky (papírnické výrobky), desky (papírnické výrobky),
desky na dokumenty (šanony, pořadače), desky na spisy,
lístky, lístky do kartoték, kalendáře, zejména nástěnné,
stolní a trhací, nálepky (lepicí pásky, lepenka) pro
kancelářské použití nebo pro domácnost, obálky
(papírnické výrobky), obaly na spisy, plastické nebo
papírové obaly obecně, oznámení (papírnické výrobky),
ořezávátka, ořezávátka strojky, papír (kancelářské
potřeby), zejména balicí, dopisní, pro kopírování, toaletní
a další výrobky z tohoto materiálu zatříděné ve třídě 16,
paragony, pera (kancelářské potřeby), pera plnicí, penály,
plakáty, umělohmotné tašky, podložky na stůl papírové,
psací, pod sklenice, pravítka, pohlednice, gratulace, obálky,
pořadače (kancelářské potřeby, spisové obaly, šanony),
potřeby pro psaní, potřeby pro knižní vazby, poznámkové
bloky, přívěsky na klíče, psací stroje a kancelářské
potřeby, razítka, sáčky jako obaly, samolepky (pro
domácnost nebo kancelářské účely), obtisky, sešity,

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

33

16

38, 42

42

42

42

12, 16, 18, 22, 35, 36, 38, 41, 42

O 162426

O 162431

O 162432

O 162471

O 162472

O 162473

O 162480

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Montáže Engineering s.r.o., 9. května 217, Přerov,
Česká republika

Bodegas Martinez Bujanda, S.A., Diputación no.
43, Oyon, Alava, Španělsko

Ford Motor Company, The American Road,
Dearborn, Spojené státy americké, Michigan

Ford Motor Company, The American Road,
Dearborn, Spojené státy americké, Michigan

Správa Pražského hradu, Hrad, Praha 1, Česká
republika

Správa Pražského hradu, Hrad, Praha 1, Česká
republika

Správa Pražského hradu, Hrad, Praha 1, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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18.12.2000(220)
(320) 18.12.2000

(740) Mgr. Valdauf Karel, Králodvorská 16, Praha 1

(540)seznamy (rejstříky), sponky, svorky (kancelářské), školní
potřeby, štíty vývěsní z papíru nebo lepenky, tabule
reklamní z papíru nebo lepenky, těžítka, tiskoviny,
časopisy, periodika, knihy, tiskárenské výrobky, písmena
pro tiskárny, tužky, pastelky, tuhy, gumy, účetní knihy,
umělecké nebo ozdobné předměty, záložky do knih,
zápisníky (notesy), zarážky na knihy; (18) aktovky
(diplomatky, kožená galanterie), batohy, desky na noty,
deštníky, kabelky, klíčenky (kožená galanterie), kufry
zejména cestovní, kůže a výrobky z tohoto materiálu,
zatříděné ve třídě 18, tašky zejména nákupní a náprsní,
cestovní, plážové, školní, peněženky, slunečníky; (22)
markýzy a výrobky z tohoto materiálu, zatříděné ve třídě
22, plachtovina nepromokavá, dehtová, plachty vozové,
stany, žaluzie lištové okenní; (35) agentury umělecké,
reklamní, inzertní a propagační činnost, daňové přiznání
(příprava a vyhotovení), hospodářské (ekonomické)
prognózy, informace obchodní nebo podnikatelské
(poskytování), kopírování nebo rozmnožování
(reprodukce) dokumentů, dokladů apod., poradenství
(podnikové, obchodní, podnikatelské, personální, při
vedení podniků, v obchodní činnosti apod.) a obchodní
management, poskytování pomoci při řízení obchodních
nebo průmyslových podniků, public relations - styk s
veřejností a médii, vedení dražeb, inzerce poštou, nábor
zaměstnanců, obchodní reklama (pro třetí osoby),
pronájem reklamních materiálů, pronájem reklamních
ploch, předvádění (služby modelek) pro reklamní účely a
podporu prodeje, předvádění zboží, reklama, reklama
(propagace), reklamní materiály, reklamní texty
(vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení,
publikování), rozhlasová reklama, rozšiřování reklamních
materiálů zákazníkům, styky s veřejností, televizní
reklama, veletrhy (pořádání) pro obchodní a reklamní
účely, venkovní reklama, vylepování plakátů, organizace
komerčních a reklamních výstav; (36) nemovitosti
(pronájem, správa, zprostředkování), jednatelství, daňové
odhady (služby), správa majetku; (38) agentury tiskové,
elektronická pošta, vysílání kabelové televize, přenos
zpráv a obrazových informací pomocí počítače, posílání
zpráv, počítačová komunikace, přenášení pomocí
satelitních družic, přenos faxem, přenosy zpráv faxy,
přenášení telegramů, telegrafický přenos, telekomunikační
informace, televizní vysílání, rozhlasové vysílání, výzvy
(služby poskytované rádiem, telefonem nebo jinými
elektronickými komunikačními prostředky); (41) umělecké
módní agentury, cirkusy, služby diskotéky, divadelní
představení, provozování herny a kasina, provozování
kinosálů, koncertní síně, sály, organizace a vedení
konferencí, kongresů, seminářů a sympózií, organizace
živých vystoupení, plesů, představení, soutěží
(vzdělávacích, zábavných, sportovních), pořádání loterií,
pořádání soutěží krásy, televizní zábava, zábava (služby),
živá představení; (42) správa autorských práv, psaní dopisů
(vyřizování korespondence), restaurace, rezervace hotelů,
informace o módě, kavárny, nahrávání video pásek.

(12) autokary, autobusy, automobily, automobily
(karosérie, sluneční clony, kapoty vozidel), balóny
(řiditelné, vzdušné), vzducholodě (řiditelné), čluny, dálkové
autobusy, dětské kočárky, dopravní prostředky (dveře),
elektromobily, jachty, jízdní kola, kabiny lanové dráhy,
kolejové lanovky, letecké přístroje, stroje a zařízení,
letadla, lokomotivy, motocykly, okna pro vozidla, padáky,
pontony, pramice, trajektové lodě, čluny převozní,
sanitky, sportovní auta, traktory, tramvajové vozy,
železniční vozy; (16) adresové štíty a štočky, activity
books (plánovací systémy, diáře, osobní i pracovní
přehledy, poznámky apod.), archy papíru, blahopřání,
bloky (papírnické výrobky), desky (papírnické výrobky),
desky na dokumenty (šanony, pořadače), desky na spisy,
lístky, lístky do kartoték, kalendáře, zejména nástěnné,
stolní a trhací, nálepky (lepicí pásky, lepenka) pro
kancelářské použití nebo pro domácnost, obálky
(papírnické výrobky), obaly na spisy, plastické nebo
papírové obaly obecně, oznámení (papírnické výrobky),
ořezávátka, ořezávátka strojky, papír (kancelářské
potřeby), zejména balicí, dopisní, pro kopírování, toaletní
a další výrobky z tohoto materiálu zatříděné ve třídě 16,
paragony, pera (kancelářské potřeby), pera plnicí, penály,
plakáty, umělohmotné tašky, podložky na stůl papírové,
psací, pod sklenice, pravítka, pohlednice, gratulace, obálky,
pořadače (kancelářské potřeby, spisové obaly, šanony),
potřeby pro psaní, potřeby pro knižní vazby, poznámkové
bloky, přívěsky na klíče, psací stroje a kancelářské
potřeby, razítka, sáčky jako obaly, samolepky (pro
domácnost nebo kancelářské účely), obtisky, sešity,
seznamy (rejstříky), sponky, svorky (kancelářské), školní
potřeby, štíty vývěsní z papíru nebo lepenky, tabule
reklamní z papíru nebo lepenky, těžítka, tiskoviny,
časopisy, periodika, knihy, tiskárenské výrobky, písmena
pro tiskárny, tužky, pastelky, tuhy, gumy, účetní knihy,
umělecké nebo ozdobné předměty, záložky do knih,
zápisníky (notesy), zarážky na knihy; (18) aktovky
(diplomatky, kožená galanterie), batohy, desky na noty,
deštníky, kabelky, klíčenky (kožená galanterie), kufry
zejména cestovní, kůže a výrobky z tohoto materiálu,
zatříděné ve třídě 18, tašky zejména nákupní a náprsní,
cestovní, plážové, školní, peněženky, slunečníky; (22)
markýzy a výrobky z tohoto materiálu, zatříděné ve třídě
22, plachtovina nepromokavá, dehtová, plachty vozové,
stany, žaluzie lištové okenní; (35) agentury umělecké,
reklamní, inzertní a propagační činnost, daňové přiznání
(příprava a vyhotovení), hospodářské (ekonomické)
prognózy, informace obchodní nebo podnikatelské
(poskytování), kopírování nebo rozmnožování
(reprodukce) dokumentů, dokladů apod., poradenství
(podnikové, obchodní, podnikatelské, personální, při
vedení podniků, v obchodní činnosti apod.) a obchodní
management, poskytování pomoci při řízení obchodních
nebo průmyslových podniků, public relations - styk s
veřejností a médii, vedení dražeb, inzerce poštou, nábor
zaměstnanců, obchodní reklama (pro třetí osoby),
pronájem reklamních materiálů, pronájem reklamních
ploch, předvádění (služby modelek) pro reklamní účely a
podporu prodeje, předvádění zboží, reklama, reklama
(propagace), reklamní materiály, reklamní texty
(vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení,

(511) 12, 16, 18, 22, 35, 36, 38, 41, 42

O 162481(210)

(730) Jan Nekola, Tunelářů 325, Praha 5, Česká republika

(510)
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19.12.2000

19.12.2000

20.12.2000

21.12.2000

21.12.2000

22.12.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

19.12.2000

19.12.2000

20.12.2000

21.12.2000

21.12.2000

22.12.2000

(540)

(540)

(540)

(540)

ZELDOX IM

DATAKON

MIAM _ MIAM & CO.

Anglo-American College

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Matějka Jan, Čermák, Hořejš, Vrba - advokátní a
patentová kancelář, Národní 32, Praha 1

Lukajová Dana, patentový zástupce, Advokátní a patentová
kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Petrská 12, Praha 1

JUDr. David Uhlíř, Advokátní kancelář Uhlíř, Homola &
společníci, Opletalova 5, Praha 1

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

(590) Barevná

(540)

(540)

publikování), rozhlasová reklama, rozšiřování reklamních
materiálů zákazníkům, styky s veřejností, televizní
reklama, veletrhy (pořádání) pro obchodní a reklamní
účely, venkovní reklama, vylepování plakátů, organizace
komerčních a reklamních výstav; (36) nemovitosti
(pronájem, správa, zprostředkování), jednatelství, daňové
odhady (služby), správa majetku; (38) agentury tiskové,
elektronická pošta, vysílání kabelové televize, přenos
zpráv a obrazových informací pomocí počítače, posílání
zpráv, počítačová komunikace, přenášení pomocí
satelitních družic, přenos faxem, přenosy zpráv faxy,
přenášení telegramů, telegrafický přenos, telekomunikační
informace, televizní vysílání, rozhlasové vysílání, výzvy
(služby poskytované rádiem, telefonem nebo jinými
elektronickými komunikačními prostředky); (41) umělecké
módní agentury, cirkusy, služby diskotéky, divadelní
představení, provozování herny a kasina, provozování
kinosálů, koncertní síně, sály, organizace a vedení
konferencí, kongresů, seminářů a sympózií, organizace
živých vystoupení, plesů, představení, soutěží
(vzdělávacích, zábavných, sportovních), pořádání loterií,
pořádání soutěží krásy, televizní zábava, zábava (služby),
živá představení; (42) správa autorských práv, psaní dopisů
(vyřizování korespondence), restaurace, rezervace hotelů,
informace o módě, kavárny, nahrávání video pásek.

(7) průmyslové úklidové a čisticí stroje a zařízení, vysavače
všeho druhu, zametací stroje; (20) nábytek a jeho součásti
pro tuto třídu, zrcadla; (37) truhlářství.

(5) výrobky farmaceutické, zejména farmaceutické
přípravky pro léčbu neurologických chorob, výrobky
veterinářské a hygienické, diabetické přípravky pro léčebné
účely, potraviny pro batolata, náplasti, obvazový  materiál,
materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky,
dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení škodlivých
zvířat, fungicidy, herbicidy.

(38) šíření elektronických časopisů, periodik, knih a

elektronických databázových systémů a multimediálních
informací; (41) výchovná, vzdělávací a školící činnost,
organizace a příprava vzdělávacích akcí, školení, seminářů
a konferencí, vydavatelská a nakladatelská činnost; (42)
odborná poradenská a konzultační činnost v oblasti
informačních technologií, výpočetní techniky,
telekomunikací, informatiky a informačních systémů,
programování, tvorba databází a databázových systémů,
tvorba multimediálních aplikací.

(29) polévky; (42) provozování rychlého občerstvení,
kavárenský provoz.

(16) učebnice, knihy, studijní materiály a jazykové studijní
materiály, publikace a veškeré periodocké i neperiodické
tiskoviny, reklamní, propagační, informační a uživatelské
tiskoviny a/nebo materiály, veškeré polygrafické výrobky,
papír, lepenka a výrobky  z těchto materiálů, které nejsou
zařazeny do jiných tříd, školní a psací potřeby, pohlednice;
(41) ediční, vydavatelské a nakladatelské služby jejich
zprostředkování, lektorská a edukační činnost, služby
školící a ostatní v oblasti vzdělávání, pořádání a zajišťování
zejména jazykových kurzů, odborných kolokvií, přednášek,
seminářů a besed, vyučovací činnost a veškeré aktivity v
oblasti rozvoje duševních schopností osob, dětí a mládeže,
konzultační činnost v oblasti výchovy a vzdělání; (42)
překladatelské služby.

(2) přípravky na ochranu staveb a prevenci před zasažením
dřevokaznými houbami, plísněmi a dřevokazným hmyzem,
barvy, nátěry, mořidla a výrobky v této třídě určené na
ochranu staveb; (5) herbicidy, pesticidy, insekticidy; (17)
izolační barvy, izolační laky a izolační materiály, spadající
do této třídy.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

7, 20, 37

5

38, 41, 42

29, 42

16, 41, 42

2, 5, 17

O 162512

O 162515

O 162583

O 162623

O 162640

O 162675

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Jan Nekola, Tunelářů 325, Praha 5, Česká republika

VLABO, s. r. o., Peciny 206, Litomyšl, Česká
republika

Pfizer Inc. a Delaware corporation , 235 East 42nd
Street, New York, Spojené státy americké, New York

Jan Staudek, Azurová 12, Brno, Česká republika

LE PATIO INTERNATIONAL, s. r. o., Thámova 9,
Praha 8, Česká republika

Anglo-americký institut liberálních studií, o. p.
s., Na Výsluní 1336, Hradec Králové, Česká republika

QUALICHEM, spol. s r. o., Sokolská 1041, Mělník,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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22.12.2000

22.12.2000

22.12.2000

27.12.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

22.12.2000

27.09.2000

28.06.2000

27.12.2000

(540)

(540)

NAPSTER

MABO

(740)

(740)

(740)

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní třída 32, Praha 1

JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní třída 32, Praha 1

(540)

(540)

(2) barvy, laky, přípravky k preventivní ochraně povrchů
stavebních materiálů před znečištěním grafiti, nátěry,
mořidla a výrobky v této třídě určené na ochranu staveb;
(17) izolační barvy, izolační laky a izolační materiály,
spadající do této třídy.

(9) počítačový software; (35) obchodní konzultace,
zprostředkování obchodování s výrobky, rozšiřování
reklamy prostřednictvím komunikačních sítí; (38)
telekomunikační služby, zejména poskytování on-line
prostorů pro chat pro přenos zpráv týkajících se běžných
zájmových témat mezi počítačovými uživateli, přenos
zvukových a obrazových souborů prostřednictvím
komunikačních sítí, poskytování elektronických nástěnek,
prostorů pro chat a společenských fór pro přenos zpráv
týkajících se hudby, zpráv, aktuálních událostí, politiky,
zábavy, umění a volného času mezi uživateli, přenos
informací týkajících se výstavby sítí s rovnocennými uzly
a sdílení souborů prostřednictvím komunikačních sítí,
spojování uživatelů pro přenos hudebních, obrazových a
zvukových nahrávek prostřednictvím komunikačních sítí;
(41) poskytování informací v oblasti hudby, videa, rádia,
televize, zpráv, sportu, kulturních událostí, zábavy, umění a
volného času ve formě databází a adresářů nebo
prostřednictvím komunikačních sítí, poskytování
informací zvukového, obrazového, textového a jiného
multimediálního obsahu v oblasti hudby, videa, rádia,
televize, zpráv z oblasti zábavy, sportu, kulturních událostí,
zábavy a umění a volného času prostřednictvím
komunikačních sítí, zajišťování výukových konferencí
prostřednictvím komunikačních sítí v oblasti hudby, videa,
zpráv z oblasti zábavy, politiky, umění a volného času;
(42) internetové služby, zejména tvorba rejstříku
informací, stránek a jiných zdrojů dostupných na
globálních počítačových sítích pro jiné,poskytování
prostředků pro identifikaci, umisťování, seskupování,
distribuci a řízení dat a odkazů na počítačové servery,
počítačové procesory a počítačové uživatele třetích stran
uživatelům elektronických komunikačních sítí,
vyhledávání, prohlížení a opětovné vyhledávání informací,
stránek a dalších zdrojů dostupných na globálních
počítačových sítích pro jiné, uspořádání obsahu informací
poskytovaných na globální počítačové síti podle preferencí

uživatelů, poskytování vyhledávačů na získání dat
prostřednictvím komunikační sítě, poskytování databází a
adresářů pro získávání dat v oblasti politiky a všeobecných
zpráv.

(9) počítačový software; (35) obchodní konzultace,
zprostředkování obchodování s výrobky, rozšiřování
reklamy prostřednictvím komunikačních sítí; (38)
telekomunikační služby, zejména poskytování on-line
prostorů pro chat pro přenos zpráv týkajících se běžných
zájmových témat mezi počítačovými uživateli, přenos
zvukových a obrazových souborů prostřednictvím
komunikačních sítí, poskytování elektronických nástěnek,
prostorů pro chat a společenských fór pro přenos zpráv
týkajících se hudby, zpráv, aktuálních událostí, politiky,
zábavy, umění a volného času mezi uživateli, přenos
informací týkajících se výstavby sítí s rovnocennými uzly
a sdílení souborů prostřednictvím komunikačních sítí,
spojování uživatelů pro přenos hudebních, obrazových a
zvukových nahrávek prostřednictvím komunikačních sítí;
(41) poskytování informací v oblasti hudby, videa, rádia,
televize, zpráv, sportu, kulturních událostí, zábavy, umění a
volného času ve formě databází a adresářů nebo
prostřednictvím komunikačních sítí, poskytování
informací zvukového, obrazového, textového a jiného
multimediálního obsahu v oblasti hudby, videa, rádia,
televize, zpráv z oblasti zábavy, sportu, kulturních událostí,
zábavy a umění a volného času prostřednictvím
komunikačních sítí, zajišťování výukových konferencí
prostřednictvím komunikačních sítí v oblasti hudby, videa,
zpráv z oblasti zábavy, politiky, umění a volného času;
(42) internetové služby, zejména tvorba rejstříku
informací, stránek a jiných zdrojů dostupných na
globálních počítačových sítích pro jiné,poskytování
prostředků pro identifikaci, umisťování, seskupování,
distribuci a řízení dat a odkazů na počítačové servery,
počítačové procesory a počítačové uživatele třetích stran
uživatelům elektronických komunikačních sítí,
vyhledávání, prohlížení a opětovné vyhledávání informací,
stránek a dalších zdrojů dostupných na globálních
počítačových sítích pro jiné, uspořádání obsahu informací
poskytovaných na globální počítačové síti podle preferencí
uživatelů, poskytování vyhledávačů na získání dat
prostřednictvím komunikační sítě, poskytování databází a
adresářů pro získávání dat v oblasti politiky a všeobecných
zpráv.

(17) polotovary z umělých, (plastických) hmot, zejména
fólie a desky, materiály výplňové, těsnicí, ucpávací a
izolační, zejména polyuretanové, polykarbonátové a
polyvinylchloridové desky a profily, materiál na

(511)

(511)

(511)

(511)

2, 17

9, 35, 38, 41, 42

9, 35, 38, 41, 42

17, 20, 40

O 162676

O 162690

O 162692

O 162717

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

QUALICHEM, spol. s r. o., Sokolská 1041, Mělník,
Česká republika

Napster, Inc., 600 Chesapeake Drive, Redwood  City,
Spojené státy americké, California

Napster, Inc., 600 Chesapeake Drive, Redwood City,
Spojené státy americké, California

(510)

(510)

(510)

(510)
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27.12.2000

27.12.2000

29.12.2000

29.12.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

27.12.2000

27.12.2000

29.12.2000

29.12.2000

(540)

(540)

DVACÍTKA

TRIM

(740)

(740)

(740)

(740)

Pacl Václav, patentový zástupce, Okrajová 4a, Havířov -
Podlesí

Pacl Václav, patentový zástupce, Okrajová 4a, Havířov -
Podlesí

Müller Václav, patentový zástupce, Filipova 2016, Praha 4

JUDr. Matějka Jan, Advokátní a patentová kancelář
Čermák, Hořejš, Vrba, Národní 32, Praha 1

(540)

podkládání z umělých hmot, polotovary ze syntetických
pryskyřic, tmely na těsnění; (20) nábytek a jeho součásti k
bytovému zařízení, zejména pohovky, válendy, postele a
jejich části, zvláště pak lamelové rošty a kostry pohovek,
matrace, vodní postele, kromě postelí pro lékařské účely,
regály, police; (40) zpracování materiálů, zejména úprava
textilií a polyuretanových hmot na objednávku, zvláště pro
zhotovování matrací, laminování, údržba, lemování nebo
obšívání látek, protimolová a vodovzdorná a úprava
textilií, práce se dřevem.

(34) cigarety, tabákové výrobky.

(1) chemické výrobky určené pro průmysl, zemědělství a
zahradnictví, půdní hnojiva přírodní i umělá; chemické
prostředky pro konzervování potravin, průmyslová pojidla
a lepidla; (3) výrobky kosmetické a přípravky pro hygienu
bytu, jako prostředky WC hygieny, čističe skvrn, výrobky
bytové a spotřební chemie, zejména pro WC, koupelny,
kuchyně, domácnost a komunální hygienu, čistící
prostředek na nádobí a přípravky na čištění textilií a jiných
předmětů, mýdla tekutá, šampony vlasové i tělové, pěny a
sole do koupelí, čistící prostředky pro pleť, přípravky na
růst vlasů, opalovací krémy, pleťové masky, krémy,
vodičky, přípravky k čištění, leštění a odmašťování, brusné
přípravky, voňavkářské výrobky, éterické oleje,
dekorativní kosmetika a pod..

(9) komunikační vybavení, zejména telefonní soupravy,
faxy, modemy, přístroje pro digitální přenos dat, přístroje
pro přenos a příjem rozhlasového a televizního signálu,
radary, elektrické dráty, komunikační kabely a optická
vlákna, ovládače pro vytápěcí a klimatizační zařízení a pro
obráběcí stroje a roboty, dálkové ovladače a přístroje pro

dálkové měření, elektronické vybavení pro počítače a
zpracování dat, zejména počítačové programy, monitory,
klávesnice, tiskárny, snímače (scannery), magnetické
diskové jednotky, a periferní zařízení a terminály pro
systémy zpracování dat, registrační pokladny a zásobníky
nálepek jako jejich součásti, polovodičová zařízení,
zejména integrované obvody, polovodičové paměti a
mikroprocesory, elektrické a elektronické součásti a
komponenty, zejména relé, konektory, přepínače a baterie,
projekční přístroje, zejména projektory opatřené displejem
s kapalnými krystaly, kamery, zejména digitální přenosné
videokamery s nahrávačem a kamery opatřené součástkou
s nábojovou vazbou (součástkou CCD), optické disky s
nahraným zvukem a obrazem, magnetooptické disky,
magnetické disky a magnetické pásky, a přístroje pro hry
upravené pro použití nebo užívané s televizními příjimači;
(11) elektrické lampy, klimatizační zařízení, pokojová
chladicí zařízení, zařízení pro cirkulaci vzduchu, zařízení na
čištění vzduchu, elektrické ventilátory, elektrická chladící
zařízení, přístroje na ohřev teplé vody, filtry do
klimatizačních zařízení, elektrická mrazící zařízení,
vzduchové sušiče, elektrická vytápěcí tělesa, a součástky a
příslušenství k výše uvedenému zboží; (16) tiskoviny,
tištěné publikace, knihy, informační bulletiny, papír,
papírenské výrobky, potřeby na psaní, pásky do psacích
strojů, barvící pásky do tiskáren k počítačům; (35) vedení
účetních knih a účetnictví pro třetí osoby, poradenství při
řízení podniků, reprografie, zpracování textů, vedení
kartoték v počítači (řízení souboru), kompilace informací
do počítačových databází,služby automatizovaného
zpracování dat, systemizace informací do počítačových
databází, poskytování obchodních informací o prodeji a
on-line maloobchodní služby pro třetí osoby; (36) služby
kreditních karet a služby v oblasti poskytování finančních
informací a informací o pojištění; (37) instalace, údržba a
opravy počítačového hardware, instalace, údržba a opravy
telekomunikačních zařízení, instalace, údržba a opravy
kancelářských strojů, instalace a opravy elektrických
spotřebičů, a instalace a opravy klimatizačních zařízení;
(38) komunikace prostřednictvím počítačových terminálů,
přenos zpráv a obrazu pomocí počítače, pronájem
telekomunikačního vybavení a zajišťování
telekomunikačních připojení na globální počítačovou sít';
(41) počítačové vzdělávání, instruktáž a školení v oblasti
ovládání počítačů a počítačového programování,
poskytování informací o zábavě, sestříhávání a dabování
videokazet a disků, a poskytování on-line počítačových
her; (42) počítačové programování, tvorba software
(počítačových programů), instalace a sestavování
počítačového software, údržba a aktualizace počítačových
programů, dálkové ovládání a dohled nad počítačovými
systémy a sítěmi, analýza počítačových systémů,
poradenství v oblasti počítačového hardware a software,
poskytování informací z oblasti tvorby, vývoje a údržby
počítačového software, pronajímání počítačů, serverů a
počítačového software, pronajímání přístupového času na
počítačové databáze, překládání jazyků přes globální
počítačovou síť, převod fyzických dat a dokumentů do
elektronické podoby, výzkum a vývoj pro třetí osoby v
oblasti počítačového hardware a software, komunikačních
systémů a polovodičových zařízení.

(511)

(511)

(511)

34

1, 3

9, 11, 16, 35, 36, 38, 41, 42

O 162719

O 162731

O 162824

O 162836

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

Martin Kinšt - MABO - obchodní činnost,
Dvořákova 81/11, Havířov - Město, Česká republika

TABAKUS, s. r. o., Jánského 2458, Karviná - Město,
Česká republika

CHOPA, spol. s r. o., Starý Vestec 224/78, Starý
Vestec, Česká republika

FUJITSU LIMITED, 1-1, Kamikodanaka 4-chome,
Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, Japonsko

(510)

(510)

(510)
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29.12.2000

29.12.2000

29.12.2000

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

29.12.2000

29.12.2000

29.12.2000

(540)

(540)

(540)

SEVERIN

SAMUEL

SILVIA

(740)

(740)

(740)

JUDr. Císař Jaromír, Advokátní kancelář Císař, Češka,
Smutný a spol., Dlouhá 39, Praha 1

Mgr. Machatová Marcela, patentový zástupce, DMH-
patentová a známková kancelář, Pospíšilova 2, Praha 3

Mgr. Machatová Marcela, patentový zástupce, DMH-
patentová a známková kancelář, Pospíšilova 2, Praha 3

(540)

(12) motocykly, osobní, nákladní a užitkové automobily,
náhradní díly a doplňky k motocyklům, osobním,
nákladním a užitkovým automobilům; (16) časopisy,
knihy, turistické a motoristické mapy, atlasy, průvodci a
odborné příručky, psací potřeby, kancelářské potřeby
(vyjma nábytku), papírenského zboží, plastové
identifikační karty, dálniční nálepky; (35) reklamní a
propagační činnost, zejména v oblasti kulturních a
sportovních akcí, motoristických a automobilových
závodů, zprostředkování obchodních záležitostí,
zprostředkování odhadu hodnoty motorových vozidel,
zprostředkování nákupu a prodeje motocyklů, osobních,
nákladních, užitkových automobilů, náhradních dílů a
doplňků; (36) zprostředkování pojištění motorových
vozidel, prodej poukázek, akreditivů a karet, určených pro
speciální služby motoristické veřejnosti; (37) opravy
motorových vozidel, zprostředkování oprav motorových
vozidel; (39) pronájem motorových vozidel,
zprostředkování pronájmu motorových vozidel,
poskytování cestovních informací motoristické veřejnosti,
provoz technických zásahových vozidel při sportovních
motoristických podnicích, zprostředkování zásahu
vyprošťovací a odtahové služby motoristické veřejnosti,
zprostředkování turistických zájezdů, provoz informačních
středisek k poskytování informací motoristické veřejnosti,
sběr informací sloužících činnosti těchto středisek; (40)
úpravy motorových vozidel, zprostředkování úpravy
motorových vozidel, např. chromováním, úpravy
plastových identifikačních karet, např. ražením,
laminováním; (41) agenturní činnost v oblasti kultury a
sportu, organizování kulturních a sportovních akcí.

(6) nábytkové kování kovové, kovové nábytkové
spojovací prvky a doplňky, například kovové nábytkové
panty, kovová kolečka, kovové hmoždinky, zámky,
kovové kolíky, kovové podložky, klíče apod.; (20)
nábytek všeho druhu z přírodních i umělých materiálů,
například ze dřeva, plastu, kovu, ratanu, skla, korku, vč.
nábytkových nekovových doplňků, dekorační a umělecké
předměty ze dřeva, proutí, rákosu, rohoviny, želvoviny a
mořské pěny, pokud nejsou zařazeny v jiných třídách; (35)
organizace a podnikání v oboru nábytkářského průmyslu;
(42) výzkum, vývoj a vzorování nových výrobků,
technologií a designu v nábytkářství, projekčně-inženýrská
činnost, odborné a technické poradenství v oboru
nábytkářství a výstavnictví, tvorba softwaru, zejména
interaktivních a grafických programů, tvorba
multimediálních dokumentů, prezentací, aplikací a katalogů
apod.

(6) nábytkové kování kovové, kovové nábytkové
spojovací prvky a doplňky, například kovové nábytkové
panty, kovová kolečka, kovové hmoždinky, zámky,
kovové kolíky, kovové podložky, klíče apod.; (20)
nábytek všeho druhu z přírodních i umělých materiálů,
například ze dřeva, plastu, kovu, ratanu, skla, korku, vč.
nábytkových nekovových doplňků, dekorační a umělecké
předměty ze dřeva, proutí, rákosu, rohoviny, želvoviny a
mořské pěny, pokud nejsou zařazeny v jiných třídách; (35)
obchodně zprostředkovatelská a poradenská činnost,
organizace a podnikání v oboru nábytkářského průmyslu,
reklamní a propagační činnost, organizování,
zabezpečování a uspořádání propagačních a/nebo
komerčních výstav, propagačních a reklamních akcí a
veletrhů, distribuce zboží k reklamním účelům, průzkum a
analýza trhu, vč. zpracování odborných obchodních
posudků a studií, direct management v daném oboru, správa
obchodních zájmů třetích osob, obchodní zastupování
tuzemských a zahraničních firem, poskytování pomoci při
provozu obchodu, marketing; (42) výzkum, vývoj a
vzorování nových výrobků, technologií a designu v
nábytkářství, projekčně-inženýrská činnost, odborné a
technické poradenství v oboru nábytkářství a výstavnictví,
tvorba softwaru, zejména interaktivních a grafických
programů, tvorba multimediálních dokumentů, prezentací,
aplikací a katalogů apod.

(6) nábytkové kování kovové, kovové nábytkové
spojovací prvky a doplňky, například kovové nábytkové
panty, kovová kolečka, kovové hmoždinky, zámky,
kovové kolíky, kovové podložky, klíče apod.; (20)
nábytek všeho druhu z přírodních i umělých materiálů,
například ze dřeva, plastu, kovu, ratanu, skla, korku, vč.
nábytkových nekovových doplňků, dekorační a umělecké
předměty ze dřeva, proutí, rákosu, rohoviny, želvoviny a
mořské pěny, pokud nejsou zařazeny v jiných třídách; (35)
organizace a podnikání v oboru nábytkářského průmyslu;
(42) výzkum, vývoj a vzorování nových výrobků,
technologií a designu v nábytkářství, projekčně-inženýrská
činnost, odborné a technické poradenství v oboru
nábytkářství a výstavnictví, tvorba softwaru, zejména
interaktivních a grafických programů, tvorba
multimediálních dokumentů, prezentací, aplikací a katalogů
apod.

(511)

(511)

(511)

(511)

12, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41

6, 20, 35, 42

6, 20, 35, 42

6, 20, 35, 42O 162842

O 162845

O 162851

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

Autoklub Bohemia Assistance, a.s., Střelničná
1680/8, Praha 8, Česká republika

Telč nábytek, a.s., Třebíčská 319, Telč, Česká
republika

Telč nábytek, a.s., Třebíčská 319, Telč, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)
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03.01.2001

05.01.2001

05.01.2001

05.01.2001

05.01.2001

09.01.2001

09.01.2001

09.01.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

03.01.2001

05.01.2001

05.01.2001

05.01.2001

05.01.2001

09.01.2001

09.01.2001

09.01.2001

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

POWERGRAF

POWERTEXT

POWERFLON

POWERPACK

CREOSCITEX

COLGATE ACTIVE
ANGLE

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Mgr. Machatová Marcela, patentový zástupce, DMH-
patentová a známková kancelář, Pospíšilova 2, Praha 3

JUDr. Rostislav Doleček, advokát, Advokátní kancelář,
Seifertova 9, Praha 3

JUDr. Vítek Miroslav, Patentová a známková kancelář,
Neumannova 54, Brno

JUDr. Vítek Miroslav, Patentová a známková kancelář,
Neumannova 54, Brno

JUDr. Vítek Miroslav, Patentová a známková kancelář,
Neumannova 54, Brno

JUDr. Vítek Miroslav, Patentová a známková kancelář,
Neumannova 54, Brno

JUDr. Petr Kalenský, Společná advokátní kancelář Všetečka
Zelený Švorčík Kalenský a Partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Traplová Jarmila, Advokátní a patentová kancelář
Traplová, Hakr, Kubát, Přístavní 24, Praha 7

(590) Barevná

(540)

(8) naběračky; (9) elektrické ovládací zařízení pro sauny,
teploměry s výjimkou lékařských; (11) elektrické zařízení
pro sauny - kamna, osvětlení, termostat; (19) dřevěné
zábradlí; (20) dřevěný nábytek, např. kabiny pro
saunování, lavice dřevěné, sedačky dřevěné, podlážky
dřevěné, podhlavníky dřevěné, ochlazovací kádě
nekovové, dřevěné kryty kolem osvětlení; (21) dřevěná
vědra, kartáče, přesýpací hodiny.

(1) grafit pro průmyslové účely; (7) ucpávky (části strojů);
(17) těsnění z grafitu a expandovaného grafitu, těsnící
desky z grafitu a expandovaného grafitu, kroužky na
těsnění, podložky na těsnění, tmely na těsnění, válcová
těsnění, vložky na těsnění, těsnění na potrubí, těsnící nebo
vycpávkové materiály,těsnění.

(7) ucpávky; (17) těsnění, kroužky na těsnění, podložky na
těsnění, tmely na těsnění, válcová těsnění, vložky na
těsnění, těsnění na potrubí, těsnící nebo vycpávkové
materiály; (22) šňůry k těsnění, těsnění z textilních
materiálů.

(7) ucpávky (části strojů); (11) těsnění vodovodní; (17)
těsnění, těsnění z teflonu, PTFE (polytetrafluoretylenu) a
expandovaného PTFE, kroužky na těsnění, podložky na
těsnění, tmely na těsnění, válcová těsnění, vložky na
těsnění, těsnění na potrubí, těsnící nebo vycpávkové
materiály.

(7) ucpávky (strojní součást); (11) těsnění vodovodní; (17)
těsnění, kroužky na těsnění, podložky na těsnění, tmely na
těsnění, válcová těsnění, vložky na těsnění, těsnění na
potrubí, těsnící nebo vycpávkové materiály.

(1) chemikálie používané k přípravě obnovitelných
tiskařských desek; (2) tiskařské inkousty; (7) obnovitelné
desky pro plochý tisk; (9) mechaniky magnetických a
optických počítačových disků, digitální fotoaparáty,
součásti skenerů, užívané pro úpravu fotografií do digitální,
elektronické formy; (11) přístroje pro sprayování a sušení
obnovitelných tiskařských desek pro ofsetový tisk, pro
jejich pokrývání obrazy a jejich vymazávání; (16)
tiskařský papír.

(21) zubní kartáčky.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

8, 9, 11, 19, 20, 21

1, 7, 17

7, 17, 22

7, 11, 17

7, 11, 17

1, 2, 7, 9, 11, 16

21

35, 41

O 162883

O 162935

O 162936

O 162937

O 162938

O 163036

O 163040

O 163048

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Telč nábytek, a.s., Třebíčská 319, Telč, Česká
republika

FINSKKA, spol. s r.o., ul. gen. M. R. Štefanika 120,
Trenčín, Slovenská republika

POKORNÝ, spol. s r.o., Pod sídlištěm 1, Brno, Česká
republika

POKORNÝ, spol. s r.o., Pod sídlištěm 1, Brno, Česká
republika

POKORNÝ, spol. s r.o., Pod sídlištěm 1, Brno, Česká
republika

POKORNÝ, spol. s r.o., Pod sídlištěm 1, Brno, Česká
republika

Creo Products Inc., 3700 Gilmore Way, Burnaby,
Kanada

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park
Avenue, New York, Spojené státy americké, New York

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 12 - 2001 - CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 3487

09.01.2001

10.01.2001

10.01.2001

10.01.2001

10.01.2001

10.01.2001

10.01.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

09.01.2001

10.01.2001

10.01.2001

10.01.2001

10.01.2001

10.01.2001

10.01.2001

(540)

(540)

(540)

FREE TIME

OPTIMIRROR

TESCOFON

(740)

(740)

JUDr. Otakar Švorčík, Společná advokátní kancelář
Všetečka Zelený Švorčík Kalenský, Hálkova 2, Praha 2

Ing. Reichel Pavel, Lopatecká 14, Praha 4

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(35) propagační činnost, reklama, poradenská činnost pro
obchodní podniky; (41) organizování a pořádání
basketbalových utkání a jiných sportovních činností.

(35) propagační činnost, reklama, poradenská činnost pro
obchodní podniky; (41) organizování a pořádání
basketbalových utkání a jiných sportovních činností.

(9) brýlové obruby; (42) optické práce oční optiky.

(33) alkoholické nápoje.

(37) provádění inženýrských, průmyslových, sportovních,
občanských, bytových a rekreačních staveb na klíč; (42)
projekční činnost spojená s realizací staveb, projektová
činnost v oboru architektury, architektonické návrhy
budov a komplexů budov, komplexní urbanistické a
architektonické řešení, architektonické návrhy interiérů.

(20) zrcadla, toaletní zrcadla, sklo postříbřené (pro výrobu
zrcadel).

(16) tiskoviny, plakáty, fotografie; (38) šíření informací
prostřednictvím veřejných datových sítí; (41) pořádání
soutěží pro vyhledávání nových tváří.

(9) komunikační a telekomunikační technika, systémy a
zařízení pro vysílání, přenos a příjem zvuku, obrazu a dat
prostřednictvím rádiových, drátových a optických spojů,
pevné a mobilní telefonní, datové a zobrazovací terminály,
telefonní přístroje s drátem a bezdrátové, vizuální telefony
a přístroje na videotext, mobilní telefony, mobilní
radiotelegrafické přístroje, terminální účastnické telefonní
stanice, faxy, zařízení pro reprodukci dat, telecomputery,
elektronická zabezpečovací technika, informační, měřicí,
monitorovací a řídící systémy, přístroje a zařízení, rádiová
zařízení, vysílače a přijímače, včetně antén, pagery,
zařízení pro konverzi hlasových, obrazových a datových
signálů na alternativní datové protokoly, přístroje a
zařízení pro správu telekomunikačních sítí, přístroje a
zařízení pro dálkovou komunikaci hlasu, obrazu a dat,

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

35, 41

9, 42

33

37, 42

20

16, 38, 41

9, 35, 38

O 163049

O 163055

O 163059

O 163071

O 163075

O 163080

O 163081

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

BK GA Nymburk s.r.o., Komenského 589,
Nymburk, Česká republika

BK GA Nymburk s.r.o., Komenského 589,
Nymburk, Česká republika

Žák Jaroslav, Ciolkovského 858/8, Praha 6 - Ruzyň,
Česká republika

Bairnsfather Kyle James, Domašov 323, Bělá pod
Pradědem, Česká republika

Ing. arch. Jan Chlup - ATELIER CHLUP,
Slezákova 39, Brno, Česká republika

Pilkington plc, Prescot Road, St Helens, Merseyside
WA10 3TT, Velká Británie

ROCK MEDIA s.r.o., Drtinova 8, Praha 5, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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11.01.2001

12.01.2001

12.01.2001

12.01.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

11.01.2001

12.01.2001

12.01.2001

12.01.2001

(540)

(540)

Relax Cafecola

DAVAZ

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Reichel Pavel, Lopatecká 14, Praha 4

Lukajová Dana, patentový zástupce, Advokátní a patentová
kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Petrská 12, Praha 1

RNDr. Halaxová Zdeňka, TETRAPAT, Univerzitní 7,
Olomouc

Ing. Jaromír Přikryl, Patentová a známková kancelář,
Včelín 1161, Hulín

(590) Barevná

(540)

(540)

zařízení pro počítačovou telefonii, elektronické a
optoelektronické aktivní a pasivní součástky a integrované
obvody, optické součástky a součástky z optických vláken;
(35) poradenské a konzultační služby v oblasti obchodu a
elektronického obchodování, poskytování informací
obchodních a podnikatelských, poskytování informačních
produktů všeho druhu, multimediální informace, reklamní a
propagační činnost a služby, elektronické obchodování
prostřednictvím veřejných datových sítí, on-line inzerce,
zprostředkovatelská a poradenská činnost v oblasti
obchodu a služeb; (38) komunikační a telekomunikační
služby, šíření a přenos dat a informací prostřednictvím
informačních kanálů všeho druhu, provozování datových
sítí, zprostředkování a poskytování přístupu k datové síti,
distribuce elektronických publikací prostřednictvím
datových sítí, počítačová telefonie.

(32) nealkoholické nápoje, přípravky nebo příchutě na
výrobu nápojů, koncentráty a sirupy k výrobě nápojů,
nealkoholické nápoje obohacené vitamíny nebo minerály,
iontové a energetické nápoje nealkoholické, tablety a
prášky na přípravu šumivých nealkoholických nápojů,
míchané nápoje nealkoholické, aperitivy nealkoholické.

(2) barvy, laky pro malířské a dekoratérské účely; (19)
nátěrové hmoty pro stavebnictví; (37) malířské a
natěračské služby.

(1) chemické výrobky určené pro průmysl, zejména lepidla,
tmely, pěny, pájky, přídavné svářecí materiály, lepicí pasy,
pomocné prostředky pro lepeni (například rozpouštědla) a
další upevňovací a spojovací materiály; (6) řetězy, řetězy
článkové, řetězy bezpečnostní, řetězy hákové, řetězy

válečkové, řetězy protiskluzové a protismykové, řetězy
ploché, řetězy kalibrované, Flyerovy řetězy, hřebíky,
šrouby, matice, podložky ke šroubům, závlačky, svorníky,
kladky, napínáky, sady pro kola, kovové stavební
materiály, zejména kotvy (statické i dynamické),
hmoždinky (fasádní, speciální i obyčejné), nýty, šrouby,
spony, hřeby, hřebíky, úchytné a podpůrné systémy pro
vedení všech druhů médií, konstrukce pro uchycování a
vedení instalací, speciální konstrukce pro uchycování a
kotvení, pájky a přídavné svářecí materiály, vstřelovací
hřeby a další upevňovací a spojovací materiály, jiné
kovové výrobky, které nejsou obsaženy v třídách a spadají
do této třídy; (7) stroje a obráběcí stroje spadající do této
třídy, ložiska všeho druhu pro stroje a obráběcí stroje,
komponenty ložisek, zejména klece, valivá tělíska,
ochranné kryty, veškeré druhy hnacích a hnaných řemenů
a řetězů pro stroje a obráběcí stroje, klínové řemeny pro
stroje, řemenice k jiným motorům než vozidel, kladky,
navíjecí a napínací zařízení, nářadí a přístroje poháněné
elektrickým proudem pro průmyslové použití a pro
domácnost; (8) ruční nářadí a nástroje zastávající funkci
nářadí v příslušných oborech; (9) přístroje a nástroje
elektrické v rámci tř.9; (12) vozidla a jejich části, dopravní
prostředky pozemní, jejich motory, spojky, převodovky,
ložiska všeho druhu pro pozemní vozidla, komponenty
ložisek, zejména klece, valivá tělíska, ochranné kryty,
kroužky, matice, pánvičky, sady pro opravu převodů a os
obsahující ložiska, těsnění, těsnící vložky, podložky a
kruhová těsnění, řetězy pro dopravní prostředky, řemenice
a řetězová kola, ložiska pro jízdní kola, řemeny pro
dopravní prostředky, řemenice k motorům vozidel, klínové
řemeny pro vozidla; (17) materiály k těsnění, hmoty
těsnící, ucpávkové a isolační, kaučuk, gutaperča, guma -
výrobky z těchto hmot pokud nejsou obsaženy v jiných
třídách, klínové řemeny; (35) zprostředkovatelské služby v
oblasti obchodu; (37) opravárenské a servisní služby v
oblasti shora uvedených výrobků.

(1) chemické výrobky určené pro průmysl, zejména lepidla,
tmely, pěny, pájky, přídavné svářecí materiály, lepicí pasy,
pomocné prostředky pro lepeni (například rozpouštědla) a
další upevňovací a spojovací materiály; (6) řetězy, řetězy
článkové, řetězy bezpečnostní, řetězy hákové, řetězy
válečkové, řetězy protiskluzové a protismykové, řetězy
ploché, řetězy kalibrované, Flyerovy řetězy, hřebíky,
šrouby, matice, podložky ke šroubům, závlačky, svorníky,
kladky, napínáky, sady pro kola, kovové stavební
materiály, zejména kotvy (statické i dynamické),
hmoždinky (fasádní, speciální i obyčejné), nýty, šrouby,
spony, hřeby, hřebíky, úchytné a podpůrné systémy pro
vedení všech druhů médií, konstrukce pro uchycování a
vedení instalací, speciální konstrukce pro uchycování a
kotvení, pájky a přídavné svářecí materiály, vstřelovací
hřeby a další upevňovací a spojovací materiály, jiné
kovové výrobky, které nejsou obsaženy v třídách a spadají
do této třídy; (7) stroje a obráběcí stroje spadající do této

(511)

(511)

(511)

(511)

32

2, 19, 37

1, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 35, 37

1, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 35, 37

O 163126

O 163143

O 163150

O 163151

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

ISC Communication, s.r.o., Zlončická 10, Praha 8,
Česká republika

WALMARK, a.s., Oldřichovice 44, Třinec, Česká
republika

Holúbek Jaroslav, Tovačovského 1, Olomouc,
Česká republika

DAVAZ, spol.s r.o., Horní Moštěnice, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)
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12.01.2001

15.01.2001

15.01.2001

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

12.01.2001

15.01.2001

15.01.2001

(540)

(540)

EDIKO

RS DYNAMICS

(740)

(740)

(740)

Ing. Jaromír Přikryl, Patentová a známková kancelář,
Včelín 1161, Hulín

Strnad Václav Ing., Rychtářská 375/31, Liberec 14

Ing. Smrčková Marie, patentový zástupce, Velflíkova 8,
Praha 6

(540)

třídy, ložiska všeho druhu pro stroje a obráběcí stroje,
komponenty ložisek, zejména klece, valivá tělíska,
ochranné kryty, veškeré druhy hnacích a hnaných řemenů
a řetězů pro stroje a obráběcí stroje, klínové řemeny pro
stroje, řemenice k jiným motorům než vozidel, kladky,
navíjecí a napínací zařízení, nářadí a přístroje poháněné
elektrickým proudem pro průmyslové použití a pro
domácnost; (8) ruční nářadí a nástroje zastávající funkci
nářadí v příslušných oborech; (9) přístroje a nástroje
elektrické v rámci tř.9; (12) vozidla a jejich části, dopravní
prostředky pozemní, jejich motory, spojky, převodovky,
ložiska všeho druhu pro pozemní vozidla, komponenty
ložisek, zejména klece, valivá tělíska, ochranné kryty,
kroužky, matice, pánvičky, sady pro opravu převodů a os
obsahující ložiska, těsnění, těsnící vložky, podložky a
kruhová těsnění, řetězy pro dopravní prostředky, řemenice
a řetězová kola, ložiska pro jízdní kola, řemeny pro
dopravní prostředky, řemenice k motorům vozidel, klínové
řemeny pro vozidla; (17) materiály k těsnění, hmoty
těsnící, ucpávkové a isolační, kaučuk, gutaperča, guma -
výrobky z těchto hmot pokud nejsou obsaženy v jiných
třídách, klínové řemeny; (35) zprostředkovatelské služby v
oblasti obchodu; (37) opravárenské a servisní služby v
oblasti shora uvedených výrobků.

(12) osobní a dodávkové automobily, přívěsy za vozidla;
(37) údržba, opravy a čištění motorových a přípojných
vozidel; (39) silniční motorová doprava nákladní
vnitrostátní a mezinárodní, doručování zboží, kurýrské
služby, pronájem parkovacích ploch, pronájem automobilů
a přívěsů, poskytování pomoci v dopravě, služby
související s dopravou a přepravou, zprostředkování
dopravy a přepravy, skladování zboží.

(9) zařízení, přístroje a systémy elektronické, optické, pro
záznam přenos a reprodukci zvuku nebo obrazu či dat, též
vědecké, měřicí, laboratorní a geofyzikální, zejména určené
pro měření, signalizaci, kontrolu, inspekci, zjišťování a
monitorování organických kontaminantů, pro
monitorování netěsnosti zásobníků, produktovodů a
armatur, též zásobníků plynů a petrochemických surovin a
produktů, pro průzkum úniků plynů v důlním průmyslu,
také pro monitorování, vyhledávání a lokalizaci výbušnin,
drog a toxických látek obecně a dále pro průzkum,
zjišťování, měření a vyhodnocování fyzikálních,
geofyzikálních a biologických veličin, náhradní díly a
vybavení, vědecké, měřicí i laboratorní přístroje pro
zdravotní, lékařský a medicínský výzkum, zejména pro
výzkum vlivu fyzikálních, geofyzikálních, biologických
vlivů, vlivů magnetického pole a jiných vlivů na

organizmy; (37) servis, instalace, montáž, opravy, údržba a
kalibrace zařízení a přístrojů ve třídě 9 a služeb uvedených
ve třídě 41 a 42, kontrola ropných věží, zjišťování
netěsností zásobníku, produktovodů a armatur, též
zásobníků plynu, kontrola petrochemických surovin a
produktů; (41) školení, organizování a vedení seminářů a
vzdělávání, zejména v oboru služeb uvedených ve třídě 42;
(42) půjčování a pronajímání zařízení, přístrojů a systémů
uvedených ve třídě 9, inženýrské a vědecké práce, odborné
konzultace, profesionální porady a expertizy, zejména v
oboru geofyzikálních měření a jejich interpretace, též
poradenství o ochraně životního prostředí, geofyzikální a
geologický výzkum a průzkum, ropný průzkum a průzkum
ropných polí, průzkum úniků plynů v důlním průmyslu,
průzkum, zjišťování, měření a vyhodnocování fyzikálních,
geofyzikálních a biologických veličin,  zjišťování,
lokalizace a monitorování kontaminantů výbušnin, drog a
toxických látek obecně, a to i v podpovrchovém půdním
prostředí, vyhodnocování a interpretace naměřených dat,
měření na zařízeních, přístrojích a systémech uvedených ve
třídě 9.

(9) zařízení, přístroje a systémy elektronické, optické, pro
záznam přenos a reprodukci zvuku nebo obrazu či dat, též
vědecké, měřicí, laboratorní a geofyzikální, zejména určené
pro měření, signalizaci, kontrolu, inspekci, zjišťování a
monitorování organických kontaminantů, pro
monitorování netěsnosti zásobníků, produktovodů a
armatur, též zásobníků plynů a petrochemických surovin a
produktů, pro průzkum úniků plynů v důlním průmyslu,
také pro monitorování, vyhledávání a lokalizaci výbušnin,
drog a toxických látek obecně a dále pro průzkum,
zjišťování, měření a vyhodnocování fyzikálních,
geofyzikálních a biologických veličin, náhradní díly a
vybavení, vědecké, měřicí i laboratorní přístroje pro
zdravotní, lékařský a medicínský výzkum, zejména pro
výzkum vlivu fyzikálních, geofyzikálních, biologických
vlivů, vlivů magnetického pole a jiných vlivů na
organizmy; (37) servis, instalace, montáž, opravy, údržba a
kalibrace zařízení a přístrojů ve třídě 9 a služeb uvedených
ve třídě 41 a 42, kontrola ropných věží, zjišťování
netěsností zásobníku, produktovodů a armatur, též
zásobníků plynu, kontrola petrochemických surovin a
produktů; (41) školení, organizování a vedení seminářů a
vzdělávání, zejména v oboru služeb uvedených ve třídě 42;
(42) půjčování a pronajímání zařízení, přístrojů a systémů
uvedených ve třídě 9, inženýrské a vědecké práce, odborné
konzultace, profesionální porady a expertizy, zejména v
oboru geofyzikálních měření a jejich interpretace, též
poradenství o ochraně životního prostředí, geofyzikální a
geologický výzkum a průzkum, ropný průzkum a průzkum
ropných polí, průzkum úniků plynů v důlním průmyslu,
průzkum, zjišťování, měření a vyhodnocování fyzikálních,
geofyzikálních a biologických veličin, zjišťování,
lokalizace a monitorování kontaminantů výbušnin, drog a
toxických látek obecně, a to i v podpovrchovém půdním
prostředí, vyhodnocování a interpretace naměřených dat,

(511)

(511)

(511)

12, 37, 39

9, 37, 41, 42

9, 37, 41, 42
O 163152

O 163225

O 163226

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

DAVAZ, spol.s r.o., Horní Moštěnice, Česká
republika

Jiří Voplakal - EDIKO, Švermova 17/1, Liberec 20,
Česká republika

Bláha Jiří Ing., Krškova 781, Praha 5, Česká
republika

(510)

(510)

(510)
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16.01.2001

16.01.2001

17.01.2001

17.01.2001

18.01.2001

18.01.2001

18.01.2001

19.01.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

16.01.2001

16.01.2001

17.01.2001

17.01.2001

18.01.2001

18.01.2001

18.01.2001

19.01.2001

(540)

(540)

(540)

(540)

BARNEY

LOVECKÝ XXL

DORCHESTER

LIMBERG

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Smrčková Marie, patentový zástupce, Velflíkova 8,
Praha 6

JUDr. Petr Kalenský, Společná advokátní kancelář Všetečka
Zelený Švorčík Kalenský a Partneři, Hálkova 2, Praha 2

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

Ing. Jaromír Přikryl, Patentová a známková kancelář,
Včelín 1161, Hulín

JUDr. Brandýs Jan, Přední 10, Praha 6

Mgr. Petra S. de Brantes, KOREJZOVÁ & SPOL. Advokátní
a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

(590) Barevná(540)

(540)

(540)

(540)

měření na zařízeních, přístrojích a systémech uvedených ve
třídě 9.

(9) databáze právních dokumentů; (38) počítačová
komunikace v oblasti právních dokumentů a informací;
(42) počítačové programování.

(9) nahrané audio-kazety, nahrané video-kazety, CD-
ROMy, nahrané programové vybavení počítače; (41)
zábavní služby charakteru seriálů animované televize, hrané
filmy, výukové a zábavní služby poskytované na globální
počítačové síti.

(9) předznačené video a audio kazety, kompaktní disky,
digitální video, disky pro vzdělávání a zábavu dětí, dětské
vzdělávací počítačové software a dětské zábavné
počítačové software zahrnující hudbu, ive funkce, animaci a
interaktivní složky; (25) košile, halenky, trička, kalhoty,
šortky, sukně, oděvy, bavlněná trička, bavlněné kalhoty,
lehké svetry, saka, kompinézy, pláště do deště, klobouky,
oteplovací oděvy, oděvy do sněhu, oblečení na spaní,
náprsenky, spodní oblečení, maškarní a haloween kostýmy
a masky, boty, střevíce, sandály a trepky.

(16) časopis; (41) vydavatelská činnost.

(29) maso, masné výrobky, salámy, drůbež, zvěřina,
masové výtažky, ryby.

(35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a
obchodních služeb; (37) opravy motorových vozidel; (42)
hostinská činnost.

(34) tabák v surovém nebo zpracovaném stavu, tabák na
kouření, lulkový tabák, tabák pro ruční balení cigaret,
žvýkací tabák, cigarety, doutníky, cigarillos, přípravky ke
kouření prodávané samostatně nebo ve směsích s tabákem,
nikoliv k lékařským nebo léčebným účelům, šňupavý tabák,
potřeby pro kuřáky zahrnuté ve třídě 34, cigaretové
papíry, cigaretové dutinky a zápalky.

(6) kovové stavební materiály, kovové materiály, kovové

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 38, 42

9, 41

9, 25

16, 41

29

35, 37, 42

34

6, 7, 11, 37, 40

O 163243

O 163252

O 163284

O 163296

O 163319

O 163335

O 163336

O 163373

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Bláha Jiří Ing., Krškova 781, Praha 5, Česká
republika

Bernášek Michal, Ejpovice 199, Ejpovice, Česká
republika

Norman Bridwell, P.O.BOX 869, Edgartown,
Spojené státy americké, Massachusetts

Lyons Partnership L.P., 830 South Greenville
Avenue, Allen, Spojené státy americké, Texas

LIGNEUS a.s., Újezdsko č. 26, Kroměříž, Česká
republika

Masna Kroměříž, a.s., Hulínská 2286, Kroměříž,
Česká republika

LEOPARD s.r.o., Na výsluní č. 2383, Roudnice nad
Labem, Česká republika

Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road,
Weybridge, Surrey KT13 0QU, Velká Británie

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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19.01.2001

22.01.2001

23.01.2001

23.01.2001

24.01.2001

24.01.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

19.01.2001

22.01.2001

23.01.2001

23.01.2001

24.01.2001

24.01.2001

(740)

(740)

(740)

Ing. Kleintová Eva, Červenka, Kleintová, Turková,
patentová a známková kancelář, Husinecká 11a, Praha 3

Lukajová Dana, patentový zástupce, Advokátní a patentová
kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Petrská 12, Praha 1

Větrovský Zdeněk, Sokola Tůmy č.1, Ostrava 9

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

potřeby zámečnické a klempířské, kovové trubky, safes,
kovové výrobky; (7) stroje, obráběcí stroje, motory; (11)
zařízení pro klimatizaci a ventilaci, přístroje pro topení a
výrobu páry, přístroje pro vaření, chlazení a sušení,
přístroje pro distribuci vody; (37) služby ve stavebnictví,
služby opravářské, instalační služby, služby pronájmu
nářadí; (40) služby zpracování materiálu-obrábění plastů,
kovoobrábění.

(11) přístroje a zařízení pro chlazení, klimatizaci, sušení,
topení, ohřev, osvětlení, distribuci vody, páry, plynu nebo
jiných látek, součásti těchto přístrojů a zařízení; (35)
účetní činnost, vedení účetnictví, administrativní práce,
činnost mandátní, zprostředkovatelská, příkazní a
obstaravatelská v obchodě; (36) leasingová činnost; (37)
stavební činnost - provádění staveb včetně jejich změn,
udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, montáž
sádrokartonů a nábytku, zámečnictví, instalace a opravy
chladících zařízení, vzduchotechniky; (39) silniční
motorová doprava; (42) hostinská činnost.

(36) investiční činnost ve stavebnictví; (37) vodní,
vodohospodářské a ekologické stavby, inspekce stavebních
projektů,  stavební dozor; (42) technickobezpečnostní
dohled na vodohospodářských dílech, zpracování
vodohospodářských studií, manipulačních a provozních
řádů, soudně znalecká činnost v oboru vodního
hospodářství s rozsahem znaleckého oprávnění pro
bezpečnost a provozní spolehlivost vodohospodářských
děl, znalecká a jiná technická pomoc vodohospodářským,
povodňovým a jiným orgánům a organizacím, pomoc v
problematice povodňové ochrany, řešení povodňových
opatření, inženýrskotechnická a projekční činnost ve
vodním hospodářství, při výstavbě, rekonstrukcích a
opravách vodohospodářských děl, projektové práce pro
výstavbu, rekonstrukce a opravy malých vodních nádrží,
především rybníků, průzkum poruch a řešení nápravných
opatření na vodohospodářských dílech a vodních tocích,
inženýrské práce (expertízy) ve stavebnictví, zpracování
ekologických studií, poradenská činnost v oblasti
ekologických staveb a životního prostředí, tvorba, vývoj a
poskytování programů pro automatizované zpracování dat
ve vodním hospodářství a investiční výstavbě, systémové
počítačové analýzy, tvorba software, projektová činnost
ve výstavbě, inženýrská činnost ve stavebnictví.

(36) kolektivní investování, činnost investiční společnosti
spočívající zejména ve shromažďování peněžních
prostředků prodejem podílových listů a vytváření
podílových fondů z takto získaných prostředků, správě
majetku investičních fondů, podílových fondů a penzijních
fondů, obchodování s cennými papíry.

(16) papírové obaly; (39) balení a skladování ložního
prádla, povlečení a prostěradel; (41) pořádání odborných
akcí se zaměřením na spotřební zboží.

(4) paliva - pohonné hmoty a maziva všeho druhu; (36)
leasingová činnost, pronájem nemovitostí, celní deklarace;
(37) opravy motorových vozidel, opravy karosérií,
pneuservis, autolakýrnictví, zámečnictví, opravy a montáž
měřidel, provoz čerpacích stanic; (39) silniční motorová
doprava osobní i nákladní, dopravní služby speciálními
vozidly, taxislužba, zasilatelská činnost, skladování a
překladiště nákladů, provozování garáží a odstavných
ploch, půjčování - pronájem motorových vozidel.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

11, 35, 36, 37, 39, 42

36, 37, 42

36

16, 39, 41

4, 36, 37, 39

O 163389

O 163420

O 163448

O 163458

O 163490

O 163491

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Műller Jan, Presslova 264/III, Vysoké Mýto, Česká
republika

MEDICASTO s.r.o., Dělnická 22, Znojmo, Česká
republika

Vodní díla -TBD a.s., Hybernská 40, Praha 1, Česká
republika

Živnostenská banka, a.s., Na Příkopě 20, Praha 1,
Česká republika

Zbožínek Petr, Čs. exilu 480, Ostrava-Poruba, Česká
republika

TQM a.s., Těšínská 42, Opava, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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24.01.2001

24.01.2001

30.01.2001

30.01.2001

31.01.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

24.01.2001

24.01.2001

30.01.2001

30.01.2001

31.01.2001

(540) Mobile Training Centre

(740)

(740)

(740)

Ing. Chlustina Jiří, UNIPATENT, J.Masaryka 43-47, Praha
2-Vinohrady

Ing. Kubíčková Květa, Doubravčická 2201, Praha 10

Ing. Kratochvíl Václav, Husníkova 2086, Praha 5

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(5) výrobky hygienické pro lékařství a zdravotnictví,
výrobky a materiály pro sterilizaci, dezinfekční výrobky,
obvazové materiály, náplastě a podobně, materiály pro
stomatologii, výrobky lékárnické pro tuto třídu; (9)
laboratorní přístroje, vědecké aparáty a přístroje, přístroje
pro záznam, převod a reprodukci zvuku nebo obrazu,
přístroje pro měření, kontrolu, vážení, signalizaci, přístroje
optické, přístroje pro zpracování informací, software,
elektronické, magnetické nebo optické nosiče informací,
součásti těchto přístrojů; (10) speciální lékařské a
zdravotnické přístroje a zařízení- pro měření, kontrolu,
vážení, signalizaci, optické, stomatologické, chirurgické,
rentgeny, vodoléčebné, rehabilitační, lékařské přístroje pro
zpracování informací, součásti těchto přístrojů, lékařské
nástroje a pomůcky všeho druhu pro tuto třídu, lékařský
nábytek; (37) servis, montáž a opravy lékařských a
zdravotnických přístrojů, nástrojů a zařízení.

(2) barvy, laky, nátěry, barviva, mořidla, pryskyřice a
lepidla v této třídě; (16) papír, lepenka a výrobky z těchto
materiálů v této třídě, papírové a lepenkové nábytkové
hrany; (17) plastické hmoty a výrobky polozpracované v
této třídě, plastové nábytkové hrany a fólie; (19) stavební
materiály nekovové všeho druhu v této třídě,
polozpracované dřevo všeho druhu, dřevěné nábytkové
hrany a dýhy.

(16) manuály, učební a výcvikové materiály vztahující se k
používání počítačových programů a výpočetní techniky;
(41) vzdělávací a výchovná činnost, vedení a organizace
výcvikových a vzdělávacích kursů, přednášek a seminářů
vztahujících se k používání a zacházení se software pro
počítače a počítači; (42) odborná poradenská a konzultační
činnost v oblasti výpočetní techniky a software.

(12) doplňky pro motorová vozidla, zejména pro motorky,
blatníky, čepy ložiskové, brzdy, ozubená kola, řidítka,
řetězy, přepákování, stupačky, stojany, kapoty, kliky,
kola, ložiskové čepy náprav, motocykly, mopedy, náboje
kol, nárazníky, nosič pro vozidla, nosiče pro zavazadla,
ozubení, převody, soukolí pozemních vozidel, dráty pro
motocyklová kola, pedály pro motocykly, řetězy, rozety,
vidlice, trubky do vidlic, brýle-držáky předních vidlic,
ráfky, výfuky, sedačky, nádrže, zavazadlové vozíky,
nosníky vidlic; (25) boty, oděvy zejména pro sport; (28)
chrániče holenní, kolenní, loketní a jiné sportovní; (37)
opravy a údržba motorových vozidel, zejména motocyklů,
mazání, seřizování motorů, opravy pneumatik, antikorozní
nátěry vozidel.

(32) nealkoholické nápoje, přípravky na výrobu
nealkohojických nápojů; (33) alkoholické esence,
přípravky na výrobu likérů, alkoholické nápoje s výjimkou
piv, lihoviny, aperitivy; (35) pomoc a poradenství v
obchodní činnosti, předvádění zboží, reklama, rozšiřování
vzorků zboží.

(19) obklady a dlažby; (37) provádění staveb, jejich změn a
odstraňování; (39) silniční doprava nákladů.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

5, 9, 10, 37

2, 16, 17, 19

16, 41, 42

12, 25, 28, 37

32, 33, 35

19, 37, 39

O 163492

O 163504

O 163698

O 163736

O 163740

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

STERILEX spol. s r.o., Kladská 62, Hradec Králové,
Česká republika

Zdeněk Rýzner, Jiřice 209, Humpolec, Česká
republika

DATRON spol. s r.o., Vachkova 3008, Česká Lípa,
Česká republika

Polanský Petr, Konopišťská 5/1071, Praha 10, Česká
republika

LIQUERE s.r.o., Jindř. Soukupa 2277, Kladno, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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31.01.2001

01.02.2001

01.02.2001

01.02.2001

01.02.2001

01.02.2001

01.02.2001

01.02.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

31.01.2001

01.02.2001

01.02.2001

01.02.2001

01.02.2001

01.02.2001

01.02.2001

(540)

(540)

(540)

RAMPAMPULA

DLA

BELET HOLDING

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Holas Antonín, A.Holas & partner PATENTOVÁ A
ZNÁMKOVÁ KANCELÁŘ, Křížová 4, Brno

Dr. Všetečka Miloš, advokát, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová,
známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová,
známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová,
známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(9) zařízení k stínění zemního záření - geopatogenních
zón; (37) montáž zařízení; (42) vyhledávání a odstínění
geopatogenních zón.

(32) nealkoholické nápoje všeho druhu, pivo; (33)
alkoholické nápoje všeho druhu.

(35) poradenské služby v oblasti obchodu, konzultační
služby v oblasti obchodu, lobbystické služby (vystupování
jménem určitých zájmových skupin), informační služby v
oblasti obchodu, náborové služby, poradenské služby v
oblasti personalistiky; (41) vzdělávací a školicí služby; (42)
právní služby, poradenské služby v oblasti duševního
vlastnictví, patentů, ochranných známek a průmyslových
vzorů, manažerské služby v oblasti autorských práv, služby
týkající se udělování licencí k duševnímu vlastnictví,
odborné poradenství v oblasti právních služeb, služeb v
oblasti duševního vlastnictví, licenčních služeb, rešeršních a
průzkumných služeb, přihlašování, uplatňování, udržování
v platnosti a využívání patentů a ochranných známek a
jiných práv plynoucích z duševního vlastnictví, právní
informační služby.

(18) přepravní tašky, kabely, batohy, ledvinky pro

doprovodné teamy a firmy; (25) firemní
oblečení,sportovní dresy, mikiny, trika, soupravy, tepláky,
kšiltové čepice.

(14) hodiny, hodinky a budíky všeho druhu, chronometry a
chronografy všeho druhu.

(7) manipulační a zdvihací zařízení, manipulační zdvižné
plošiny; (12) vozíky a jejich příslušenství, nízkozdvižné
paletovací vozíky ruční, akumulátorové, vysokozdvižné
paletovací vozíky ruční, akumulátorové, elektrické,
přepravní a transportní technika, čelní vysokozdvižné
vozíky motorové, dieselové, benzinové, akumulátorové.

(7) manipulační a zdvihací zařízení, manipulační zdvižné
plošiny; (12) vozíky a jejich příslušenství, nízkozdvižné
paletovací vozíky ruční, akumulátorové, vysokozdvižné
paletovací vozíky ruční, akumulátorové, elektrické,
přepravní a transportní technika, čelní vysokozdvižné
vozíky motorové, dieselové, benzinové, akumulátorové.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 37, 42

32, 33

35, 41, 42

18, 25

14

7, 12

7, 12

O 163759

O 163865

O 163867

O 163868

O 163870

O 163875

O 163876

O 163877

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

STAVISERVIS spol.s r.o., Radouňka 71, Jindřichův
Hradec, Česká republika

Gargel Milan, Jíloviště 82, Česká republika

BOLSAN, s.r.o., Černovická 10, Brno, Česká
republika

DLA, Princes Exchange, Princes Square, Leeds, Velká
Británie

Zindulka Roman, Benešova 1557, Hradec Králové
12, Česká republika

TITAN spol.s r.o., Skrýšovská 449, Pelhřimov, Česká
republika

Belet, a.s., Dělnická 4, Vejprty-Nové Zvolání, Česká
republika

Belet, a.s., Dělnická 4, Vejprty-Nové Zvolání, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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01.02.2001

02.02.2001

02.02.2001

02.02.2001

02.02.2001

02.02.2001

02.02.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

01.02.2001

01.02.2001

02.02.2001

02.02.2001

02.02.2001

02.02.2001

02.02.2001

02.02.2001

(540)

(540)

(540)

VIKING

MOON ARCH

D&P

(740)

(740)

(740)

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová,
známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7

JUDr. Jaromír Tichý, Tichý & Poláček patentoprávní a
známková kancelář, Dominikánská 6, Plzeň

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(7) manipulační a zdvihací zařízení, manipulační zdvižné
plošiny; (12) vozíky a jejich příslušenství, nízkozdvižné
paletovací vozíky ruční, akumulátorové, vysokozdvižné
paletovací vozíky ruční, akumulátorové, elektrické,
přepravní a transportní technika, čelní vysokozdvižné
vozíky motorové, dieselové, benzinové, akumulátorové.

(21) sklo malované.

(12) součásti motorových vozidel a jejich náhradní díly
jako jsou motory, ozubení, převody a soukolí, karoserie,
podvozky a rámy, nápravy, tlumiče pérování a pružiny,
hydraulické obvody, brzdová ústrojí, tažná zařízení pro
přívěsná a návěsná vozidla, zvedací zadní desky jako
součásti vozidel; (35) činnost reklamní agentury; (37)
údržba a opravy motorových vozidel; (39) automobilová
doprava, skladování zboží.

(12) motorová vozidla; (35) reklamní činnost; (36)
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor;
(37) opravy motorových vozidel; (39) provozování garáží
a odstavných ploch, silniční motorová doprava osobní,
silniční motorová doprava nákladní, pronájem motorových
vozidel; (41) manažerská činnost ve sportu, organizování
sportovních a tělovýchovných soutěží a dalších aktivit;
(42) ubytovací služby.

(7) kuchyňské úklidové přístroje  a zařízení, zejména
myčky nádobí, lisy, stroje na třídění potravinového
odpadu; (11) elektrické a plynové venkovní kuchyňské
grily, digestoře pro elektrické a plynové sporáky,
elektrické a plynové varné přístroje a zařízení, zejména
sporáky, trouby a vrchní varné desky, ledničky.

(25) obuv.

(25) obuv.

(35) poradenské služby v oblasti obchodu, konzultační
služby v oblasti obchodu, lobbistické služby (vystupování
jménem určitých zájmových skupin), informační služby v

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

7, 12

21

12, 35, 37, 39

12, 35, 36, 37, 39, 41, 42

7, 11

25

25

35, 41, 42

O 163878

O 163899

O 163902

O 163916

O 163923

O 163924

O 163925

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Belet, a.s., Dělnická 4, Vejprty-Nové Zvolání, Česká
republika

Myšák Jiří, Lounská 9/2102, Teplice, Česká
republika

OMEGA TRANS spol. s r. o., Cvokařská 10, Plzeň,
Česká republika

ZP ZEMAN TRANSPORT Group BRNO, a.s., V
pískách 16, Brno, Česká republika

VIKING RANGE CORPORATION, 111 Front
Street, Greenwood, Spojené státy americké, Mississippi

XIN DELI GROUP s.r.o., Povltavská 106, Praha 8,
Česká republika

XIN DELI GROUP s.r.o., Povltavská 106, Praha 8,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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02.02.2001

05.02.2001

05.02.2001

06.02.2001

07.02.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

02.02.2001

05.02.2001

05.02.2001

06.02.2001

07.02.2001

(540)

(540)

(540)

caggiati

ACARA

POLYRENT

(740)

(740)

(740)

(740)

Dr. Všetečka Miloš, advokát, Hálkova 2, Praha 2

Martin Kořistka , patentový zástupce, Karpatská 3, Brno

Ing. Vandělíková Jana, Bohemia Patent, Petrská 12, Praha
1

Ing. Smrčková Marie, patentový zástupce, Velflíkova 8,
Praha 6

(540)

(540)

oblasti obchodu, náborové služby, poradenské služby v
oblasti personalistiky; (41) vzdělávací a školicí služby; (42)
právní služby, poradenské služby v oblasti duševního
vlastnictví, patentů, ochranných známek a průmyslových
vzorů, manažerské služby v oblasti autorských práv, služby
týkající se udělování licencí k duševnímu vlastnictví,
odborné poradenství v oblasti právních služeb, služeb v
oblasti duševního vlastnictví, licenčních služeb, rešeršních a
průzkumných služeb, přihlašování, uplatňování, udržování
v platnosti a využívání patentů a ochranných známek a
jiných práv plynoucích z duševního vlastnictví, právní
informační služby.

(16) papír a lepenka, výrobky z papíru a lepenky, tiskařské
výrobky, tiskoviny, tištěné publikace, knihy, vzory na
kopírování, knižní vazby, zeměpisné mapy, též plány měst
a aglomerací, tabule reklamní z papíru nebo lepenky,
prospekty, pohlednice, tiskopisy, propagační předměty z
výrobků ve třídě 16, jako např. těžítka, tužky a psací
potřeby, podložky na psaní, nálepky, nože na dopisy a
papír, ubrousky, prostírání, vlaječky, záložky do knih,
sáčky z papíru a plastických hmot; (42) grafická činnost,
polygrafická výroba a služby, tiskařské práce, odborné
poradenství v oboru tiskařství s výjimkou obchodního.

(6) bronz, umělecká díla z bronzu, vázy a poháry z bronzu,
sochy, sošky a busty z bronzu, bronz na náhrobky, číslice a
písmena z bronzu, pomníky z bronzu, pomníky
náhrobkové z bronzu, doplňky k pomníkům z bronzu,
zhasínátka na svíčky z bronzu; (11) svítilny, lucerny i z
bronzu; (14) slitiny z drahých kovů, drahé kovy jako
surovina nebo polotovar, vázy z drahých kovů, poháry z
drahých kovů, sochy, sošky a busty z drahých kovů,
umělecká díla z drahých kovů, urny z drahých kovů,
zhasínátka na svíčky z drahých kovů, doplňky k
pomníkům z drahých kovů, svítilny a lucerny z drahých
kovů, číslice a písmena z drahých kovů.

(6) kovové stavební materiály i přenosné, kabely a kovové
dráty neelektrické, kovové potřeby zámečnické a
klempířské, kovové profily, roury a trubky, kovové lišty,
kovové dlaždice pro stavby, kovové prahy, rámy, dveře,
okna, schody a schodiště, obklady podlah a stěn, kovové
rolety, kovové výrobky, které nejsou uvedené v jiných
třídách; (8) ruční nářadí a nástroje; (9) přenosné výstražné
značky z umělé hmoty pro automobily, jako např.
výstražné trojúhelníky; (16) papír a výrobky z papíru,
lepenka a kartonážní výrobky, papírnické zboží a lepidla,
školní a kancelářské potřeby a pomůcky, obaly z
plastických hmot; (17) výrobky z kaučuku, gumy a
náhražky z těchto hmot, též drobné plastické výrobky
vytlačované, též jako součásti zařízení, obsažené ve třídě
17, tmely; (19) stavební materiál nekovový, nekovové
dlaždice, obklady, podlahy nekovové, dlaždice podlahové,
parketové podlahy, nekovové lišty, vlysy a výztuže, rámy
na okna, dveře, vany, žaluzie, stavební dřevo a sklo, drobné
stavební výrobky nekovové, např. krytky, trubky,
koncovky, zátky; (20) autolékárnička z umělé hmoty,
plastové trubky a potrubí, plastové výstražné značky,
krabice, pouzdra a víka z umělých hmot; (35) pomoc při
provozu obchodní činnosti, reklamní a propagační činnost,
konzultace a porady v obchodní činnosti.

(37) stavebnictví; (39) doprava; (42) odborné poradenství.

(9) informační technologie a systémy na nosičích, nosiče
informací a informační produkty na nosičích v
elektronických, datových, počítačových, informačních a
telekomunikačních sítích všeho druhu,informace a
záznamy na jakémkoliv nosiči s výjimkou nosičů
papírových ze třídy 16, související software a hardware;
(35) zprostředkování obchodních záležitostí,
zprostředkovatelské služby v oblasti obchodu, poradenství
v otázkách podnikání a organizace a provozně-
ekonomických otázkách, obchodní administrativa,
poradenství v oblasti prodeje a nákupu, zastoupení
tuzemských a zahraničních podniků, ekonomické a účetní
poradenství, vypracování statistických přehledů,
automatizované zpracování dat, poskytování informací a
jiných informačních produktů všeho druhu,
zprostředkování obchodních a komerčních informací; (36)
finanční služby; (42) vývoj a tvorba programového

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

16, 42

6, 11, 14

6, 8, 9, 16, 17, 19, 20, 35

37, 39, 42

9, 35, 36, 42

O 163930

O 164040

O 164047

O 164084

O 164099

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

DLA a member firm of DLA & Partners (D&P),
Princes Exchange, Princes Square, Leeds LS1 4BY,
Velká Británie

Indra Ivo, Rybárna 11, Dolní Kounice, Česká
republika

Lupáč Martin, Viniční 437, Hrušovany u Brna, Česká
republika

ACARA PRAHA, s.r.o., V Domově 51, Praha 3,
Česká republika

Hruška Michal, Karla Čapka 1439, Beroun, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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12.02.2001

12.02.2001

13.02.2001

14.02.2001

14.02.2001

16.02.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

12.02.2001

12.02.2001

13.02.2001

14.02.2001

14.02.2001

16.02.2001

(540)

(540)

(540)

GALMET

PRESERVATION

MOPLAK

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Jaromír Přikryl, Patentová a známková kancelář,
Včelín 1161, Hulín

Ing. Vandělíková Jana, Bohemia Patent, Petrská 12, Praha
1

Ing. Malůšek Jiří, Mendlovo nám. 1a, Brno

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní třída 32, Praha 1

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

vybavení a software.

(19) dřevěné obložení, dláždění ze dřeva, dýhy ze dřeva,
dřevo formovatelné, dřevo opracované, dřevo stavební,
dřevo tvárné, dřevo užitkové, dřevo dýhové, dřevo jako
polotovar, dřevo na výrobu sudů, dužiny (sudů a kádí),
výplně pro dveře nekovové, dveře křídlové kývací
nekovové, dveře nekovové, dýhy dřevěné, latě, lišty
nekovové, ohrady nekovové, okenice nekovové, okénka
dveřní nekovová, nekovové rámy na okna, okna
nekovová, parkety, ploty nekovové, podlaha parketová,
podlahy nekovové, prahy dveřní nekovové, prkna
(stavební dřevo), překližka, příčky nekovové, rámy okenní
nekovové, rolety venkovní, kromě kovových a textilních,
řezivo, řezivo neopracované, lišty pro římsy nekovové,
římsy nekovové, smola, trámy nekovové, trhové stánky,
vrata nekovová, zábradlí sloupkovité, zárubně dveří
nekovové; (20) bedny laťové přepravní, bedny nekovové,
bedny ze dřeva nebo z umělých hmot, bidla nekovová,
boudy pro domácí zvířata, dvířka k nábytku, kancelářský
nábytek, nábytek, nábytek (bytové zařízení), části nábytku
ze dřeva, nábytek (obložení) nekovové, nábytek školní,
nože (rukojeti-) nekovové, obrazy (lišty na rámy-), obrazy
(lišty rámů na-), rámy na obrazy, palety nakládací
nekovové, palety na manipulaci se zbožím nekovové,
palety přepravní nekovové, pelesti postelí dřevěné, rakve,
součásti pro rakve nekovové, rámy na vyšívání, ratan,
regály, rukojeti na nářadí nekovové, schody (stupně)
nekovové, schránky ze dřeva nebo z umělých hmot, skříně,
sochy ze dřeva, vosku, sádry nebo umělých hmot, stoličky,
desky na stoly, stoly, sudy nekovové, truhlářské umělecké
výrobky, truhly nekovové, úly včelí, urny pohřební, židle;
(35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu; (39)
zprostředkovatelská činnost v oblasti dopravy; (40)
frézování, hoblování, kácení a zpracování dřeva.

(1) komplexní kyanidy; (5) jedy; (40) nakládání s odpady,
zpracování odpadů a druhotných surovin, zpracování
odpadů s obsahem drahých kovů.

(9) přístroje elektrické, zvláště pro navigaci a řízení letu,
přístroje optické, pro měření, signalizaci, záchranu a
záznam; (12) dopravní prostředky pozemní, vzdušné,
lehká, ultralehká letadla; (37) opravy sportovních a
lehkých letadel.

(1) chemikálie využívané při opravách čelních skel
automobilů; (7) přístroje a zařízení využívaná při opravách
čelních skel automobilů a spadající do této třídy; (37)
opravy čelních skel automobilů.

(10) předměty pro použití v lékařství, zejména umělé
kolenní klouby a chirurgické nástroje používané při
implantaci kolenních kloubů.

(9) světelná reklama, pohyblivá reklama, elektrické
reklamní lamelové panely, přístroje pro reprodukci zvuku a
obrazu, přístroje pro signalizaci; (16) papír, lepenka a
výrobky z těchto materiálů, které nejsou zařazeny do
jiných tříd, okrasné samolepící fólie, tiskárenské výrobky,
plakáty a transparenty, prospekty, reklamní tiskoviny,
potřeby pro knižní vazby, fotografie, papírenské zboží,
lepidla pro papírenství nebo domácnost, materiál pro
umělce, štětce, psací stroje a kancelářské potřeby (vyjímaje
nábytek), učební a vyučovací pomůcky s výjimkou

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

19, 20, 35, 39, 40

1, 5, 40

9, 12, 37

1, 7, 37

10

9, 16, 35

O 164213

O 164248

O 164269

O 164322

O 164324

O 164409

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

COMPEX, spol.s r.o., tř. T. Bati 399, Zlín, Česká
republika

Klaus Marcel, Ždírec-Myť 52, Blovice, Česká
republika

GALMET, spol. s r.o., V jezírku 544, Průhonice,
Česká republika

AEROSERVIS s.r.o., Sokolovská 573, Uherské
Hradiště, Česká republika

Carglass Luxembourg S.a.r.l.-Zug branch,
Acgeristrasse 33, Zug, Švýcarsko

DePuy, Inc., 700 Orthopaedic Drive, Warsaw,
Spojené státy americké, Indiana

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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19.02.2001

19.02.2001

19.02.2001

20.02.2001

21.02.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

19.02.2001

19.02.2001

19.02.2001

20.02.2001

21.02.2001

(540) KOMEDIOGRAF

(590) Barevná

(554) Prostorová

(540)

(540)

(540)

(540)

přístrojů, plastické obaly (nezařazené do jiných tříd), hrací
karty, tiskařské typy, štočky; (35) propagační činnost,
reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní
administrativa, kancelářské práce, plakátování, pronájem
reklamních ploch a prostor, rozmnožování reklamního
materiálu, inzertní služby, propagace na počítačových
sítích.

(35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízené
obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské
práce, obchodní management a podnikové poradenství,
poradenství při vedení podniků, pomoc při řízení
komerčních a průmyslových podniků anebo obchodních
podniků, marketingové studie, obchodní anebo
podnikatelský průzkum, služby a poradenství v obchodní
činnosti, obchodní průzkum, průzkum vztahů mezi
podniky, institucemi a společenským prostředím; (41)
výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity,
pořádání vzdělávacích školení a seminářů, pořádání soutěží
(vědomostních nebo zábavných), vydavatelství a
publikační činnost, organizování představení (manažérské
služby), organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav;
(42) restaurace (strava), dočasné ubytování.

(35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízené
obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské
práce, obchodní management a podnikové poradenství,
poradenství při vedení podniků, pomoc při řízení
komerčních a průmyslových podniků anebo obchodních
podniků, marketingové studie, obchodní anebo
podnikatelský průzkum, služby a poradenství v obchodní
činnosti, obchodní průzkum, průzkum vztahů mezi
podniky, institucemi a společenským prostředím; (41)
výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity,
pořádání vzdělávacích školení a seminářů, pořádání soutěží
(vědomostních nebo zábavných), vydavatelství a
publikační činnost, organizování představení (manažérské
služby), organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav;
(42) restaurace (strava), dočasné ubytování.

(35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízené
obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské
práce, obchodní management a podnikové poradenství,
poradenství při vedení podniků, pomoc při řízení
komerčních a průmyslových podniků anebo obchodních
podniků, marketingové studie, obchodní anebo
podnikatelský průzkum, služby a poradenství v obchodní
činnosti, obchodní průzkum, průzkum vztahů mezi
podniky, institucemi a společenským prostředím; (41)
výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity,
pořádání vzdělávacích školení a seminářů, pořádání soutěží
(vědomostních nebo zábavných), vydavatelství a
publikační činnost, organizování představení (manažérské
služby), organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav;
(42) restaurace (strava), dočasné ubytování.

(41) kabaretní představení, dále pak jiná divadelní, filmová
či televizní tvorba.

(32) nealkoholické nápoje sycené i nesycené, včetně
nápojů minerálních, šumivých, iontových a energetických,
sirupy, koncentráty a jiné přípravky pro přípravu nápojů,
ovocné a zeleninové šťávy, mošty, ovocné nektary a
nápoje z ovocných šťáv, stolní a minerální vody,
diabetické a dietetické nápoje neléčebné, práškové
nealkoholické nápoje, práškové přípravky a příchutě pro
výrobu nealkoholických nápojů a likérů, obohacené
vitaminové nápoje a koncentráty, nealkoholické aperitivy,
dětské nealkoholické sekty, pivo; (33) alkoholické nápoje,
zejména likéry, destiláty, lihoviny, vinné nápoje, vína

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

35, 41, 42

35, 41, 42

35, 41, 42

41

32, 33

O 164464

O 164465

O 164466

O 164524

O 164547

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Gewista CZ s.r.o., Revoluční 606, Třinec, Česká
republika

ČESKÁ ASOCIACE  PRO PODNIKATELSKOU
ÚSPĚČNOST - EFQM, Opletalova 41, Praha 1,
Česká republika

ČESKÁ ASOCIACE  PRO PODNIKATELSKOU
ÚSPĚČNOST - EFQM, Opletalova 41, Praha 1,
Česká republika

ČESKÁ ASOCIACE  PRO PODNIKATELSKOU
ÚSPĚČNOST - EFQM, Opletalova 41, Praha 1,
Česká republika

Martinkovič Ján, Jana Nečase 24, Brno, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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21.02.2001

22.02.2001

22.02.2001

26.02.2001

26.02.2001

26.02.2001

26.02.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

21.02.2001

22.02.2001

22.02.2001

26.02.2001

26.02.2001

26.02.2001

26.02.2001

(540)

(540)

(540)

VINTEST

ENERGY

AmCut

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Soukup Petr, Patentová kancelář, Švédská 3, Olomouc

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

JUDr. Aleš Zábrš, advokát a patentový zástupce, Na
Beránce 2, Praha 6

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová,
známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7

(540)

(540)

(540)

(540)

včetně šumivých, perlivých a sektů, aperitivy, vína a likéry
pro trávení, nízkoalkoholické míchané nápoje, bowle a jiné
alkoholické nápoje obsahující ovoce.

(20) nábytek.

(9) měřicí přístroje pro zjišťování původnosti
identifikátorů motorových vozidel, měřící přístroje,
zařízení a technologie v automobilovém průmyslu; (42)
poskytování služeb pro prevenci kriminality v
automobilovém průmyslu a dopravě, služby spojené s
poskytováním informací o identifikátorech motorových
vozidlech, informační systémy a služby v automobilovém
průmyslu a dopravě spojené s prověřováním původnosti
identifikátorů motorových vozidel, přívěsů a návěsů a
služby spojené s identifikací vozidel.

(35) reklamní činnost, veletržní a výstavní činnost pro
komerční a obchodní účely, pořádání výstav a veletrhů -
komerční účely.

(7) řetězy, řezací stroje, řezačky, motorové pily,
křovinořezy, sekačky, jejich části a součásti; (8) nářadí a
nástroje s ručním pohonem, pilníky.

(29) maso, ryby, drůbež, zvěřina, vejce, mléko a jiné
mlékárenské výrobky, jedlé oleje a tuky, potraviny v
konzervách a hotová jídla spadající do této třídy; (30)
káva, čaj, kakao, cukr, rýže, mouka a obilní přípravky,
chléb, sušenky, koláče, jemné pečivo, cukrovinky,
zmrzlina, med, prášky do pečiva, kvasnice, chuťové
omáčky, koření, hořčice, hotová jídla spadající do této
třídy; (32) pivo, lehká piva a ležáky, vody minerální a
šumivé a jiné nealkoholické nápoje, sirupy a jiné přípravky
k výrobě nápojů; (33) alkoholické nápoje všeho druhu;
(42) hostinská a restaurační činnost.

(9) kamery, fotoaparáty, objektivy, adaptéry na objektivy,
záblesková zařízení, triedry, videokamery, součásti a
příslušenství pro uvedené výrobky, pouzdra zvlášť
vytvořená pro uvedené výrobky; (35) on-line prodejní
služby, objednávkové služby, poskytování informací o
výrobcích přístupných přes globální počítačovou síť.

(6) stavební materiály všeho druhu kovového charakteru,
stavební prvky, konstrukce z kovu, kovové spojovací
materiály; (7) stavební stroje všeho druhu; (11) plynová
zařízení a jejich součásti pro tuto třídu, plynové kotle,
přístroje pro topení, ohřev, výrobu páry, zařízení pro
distribuci plynu, vody nebo jiných látek, potrubí a jeho
součásti z kovů a slitin pro plynovody, vodovody a
produktovody; (37) provádění staveb včetně jejich změn,
udržovacích prací na nich a jejich odstraňování - provádění
bytových, občanských, inženýrských a průmyslových

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

20

9, 42

35

7, 8

29, 30, 32, 33, 42

9, 35

6, 7, 11, 37, 39, 42

O 164580

O 164669

O 164672

O 164721

O 164730

O 164746

O 164751

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Horákova benátecká sodovkárna v.o.s., Pražská
190, Benátky nad Jizerou, Česká republika

LINEA PURA, s.r.o., Pod Hybšmankou 8/3103, Praha
5, Česká republika

CEBIA, s. r. o., Türkova 1001, Praha 4, Česká
republika

Rudzinskyj Ivan, Závodu míru 1888, Pardubice,
Česká republika

ELEKTROLUX s.r.o.odšť. závod Husqvarna,
Dobronická 635, Praha 4, Česká republika

LKD-Potraviny, s.r.o., Voctářova 18, Praha 8, Česká
republika

SIGMA CORPORATION, 2-3-15, Iwato-Minami,
Komae-shi, Tokyo, Japonsko

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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05.03.2001

05.03.2001

05.03.2001

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

05.03.2001

05.03.2001

05.03.2001

(540) BRAVE BLUELINE

(740) JUDr. Sochor František, Advokátní kancelář Třebíč,
Jihlavská brána 10, Třebíč

(590) Barevná

(540)

(540)

staveb, vodovodních a kanalizačních sítí, zemní práce,
cementace, zámečnictví; (39) silniční motorová doprava
nákladní; (42) projektová činnost v investiční výstavbě.

(9) pokladní obchodní systém software Apls; (35)
zpracování dat v rámci této třídy; (42) tvorba software a
odborné poradenství v oblasti hardware a software, služby
databank v rámci této třídy, správa sítí.

(14) hodinářské potřeby a chronometrické přístroje; (20)
nábytek, zrcadla, rámy.

(9) přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické,
elektrické (s vyjímkou elektrickcých spínačů a vysavačů
vzduchových i vodních, elektrických a elektronickcýh
přístrojů pro čištění a leštění podlah), fotografické,
filmové, optické, přístroje pro měření, signalizaci,
kontrolu, záchranu a přístroje pro vyučování, přístroje pro
záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, přístroje
pro zpracování informací a počítače, osobní počítače,
mikropočítače, periferní zařízení, adaptéry k počítačům,
náhradní díly k počítačům, disketové pohony, diskové
jednotky, řadiče diskových jednotek, videografické řadiče,
pohony zpětného vracení pásky, kazety s magnetickým
páskem, desky s tištěnými obvody, desky se sériovými
rozhraním, desky s kombinací sériového a paralelního
rozhraní, modemy, počítačové klávesnice, číslicové
klávesnice pro počítače, čtecí zařízení nosičů dat,

paměťové kazety s vnějším pohonem disků a napájením,
konverzní sady barevného zobrazení pro přenosné počítače
s kapalnými krystaly, paměťové moduly s přímým
výběrem, numerické koprocesory, elektrické spojovací
kabely, permanentní paměti, moduly s videopermanentní
pamětí, rychlá vyrovnávací paměť, panely s rozšířenou
pamětí, aktualizované kazety s panelovými procesory pro
osobní počítače, přenosná pouzdra pro počítače,
programové magnetické diskety, návody a příručky pro
uživatele v elektronické podobě prodávané současně s
počítačem, paměťové pohony disků s permanentní pamětí,
znovudobíjitelné baterie, napěťové měniče pro automobily,
nabíječky akumulátorů, měniče střídavého napětí pro
počítače, elektrické spojovací kabely pro počítače a
periferní zařízení, počítačové ukazovací přístroje, zejména
myš, pera a kulové ovladače, stolní počítačové rozšiřitelné
báze, adaptéry periferního zařízení, aktualizované kazety s
možností připojení audio přístrojů k osobním počítačům,
paměťové systémy s inteligentními pohonnými maticemi
osobních počítačů a obslužných kanálů, počítačové
tiskárny a řadiče, karty pro rozhraní, kazety pro
počítačové tiskárny a faksimilové přístroje, pohon
diskových paměťových systémů pro osobní počítače,
řadiče rozhraní počítačových  sítí, nepřerušitelné napáječe,
ochrany napájecích šňůr, počítačové programy pro
inicializování a sestavování počítače, pro diagnostické
funkce, pro operační systémy, pro výběrové informační
databáze, pro hlídání dat, pro registrace chyb, referenční
obslužné programy pro technickou informaci a
monitorování a řízení jednoho nebo většího počtu kanálů v
místní oblastní síti osobních počítačů, elektronická
zařízení, nosiče zvukových, obrazových a datových
záznamů, kapesní číslicové kalkulačky, osobní
organizátory, integrované obvody, tištěné obvody,
pokladny, faxy, telefony, videohry, obrazovky,
videorekordery, televizory, rozhlasové přijímače,
audiosystémy, videokamery, fotoaparáty, elektronické
databáze, počítačové hry, software všeho druhu, databázové
produkty a publikace v elektronické podobě, elektronické
datové a informační sítě, informační produkty na nosičích
nebo v elektronických, datových, informačních a
komunikačních sítích; (16) obchodní aplikační
záznamníky, servisní  informační zprávy, servisní
bulletiny, údržbářské a servisní příručky, manuály pro
software - vše v rámci této třídy, papír a výrobky z papíru,
tiskoviny periodické i neperiodické, návody a příručky pro
uživatele; (35) průzkum trhu, reklama, informační služby
pro uživatele počítačů a pro obchodníky s počítačovými
díly, obchodní poradenství v oblasti managementu a řízení
podniků, lidských zdrojů, obchodu, marketingu a
informačních systémů, automatizované zpracování dat,
poskytování informačních a reklamních služeb při
zprostředkování obchodní činnosti na Internetu, on-line
inzerce, organizování veletrhů a výstav k obchodním
účelům; (37) opravy a instalace elektrických zařízení,
servis a údržba osobních počítačů a elektronických zařízení
(s výjimkou vah), servisněinformační služby pro uživatele a
obchodníky počítačových dílů se zřetelem na servisní
informační zprávy, servisní bulletiny a údržbářské servisní
příručky, poskytování rozšířených záruk na osobní
počítače, počítačové příslušenství a periferní zařízení; (38)
služby zabezpečující audiovizuální komunikace
prostřednictvím informačních a telekomunikačních sítí,
rozšiřování a přenos informací, dat a zpráv
prostřednictvím informačních a telekomunikačních
prostředků, šíření elektronických publikací prostřednictvím
počítačových sítí a satelitů; (41) výchova, zábava,
vzdělávání a vyučování, zejména řízení tréninkových
programů pro personál v servisním obchodu s počítači,
pořádání školicích kursů, školení a semináře v oblasti

(511)

(511)

(511)

9, 35, 42

14, 20

9, 16, 35, 37, 38, 41, 42

O 164948

O 164958

O 164991

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, Slovanská alej 36,
Plzeň, Česká republika

APLS spol. s r.o., Kúty 1960, Zlín, Česká republika

Růžička Oldřich,  PaedDr., Za Plovárnou 447,
Třebíč, Česká republika

(510)

(510)

(510)
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05.03.2001

07.03.2001

(220)

(220)

(320) 05.03.2001

(540) BRAVE SILVERLINE

(740)

(740)

Ing. Sedlák Jiří, Husova 16, České Budějovice

Ing. Sedlák Jiří, Husova 16, České Budějovice

výpočetní techniky; (42) poradenství týkající se použití a
funkce technického a programového vybavení osobního
počítače, poskytování informací o osobních počítačích,
počítačových sítích a počítačových periferních zařízeních,
poskytování rozšířených záruk  na počítačové programy,
poradenské služby se zřetelem na využití, instalaci a údržbu
osobních počítačů a počítačových sítí, tvorba a uzavírání
smluv o pronájmu technického a programového vybavení
počítače, zejména software zahrnující operační a
uživatelské systémy, vývoj, tvorba a pronájem software,
údržba počítačových programů, poradenská činnost v
oblasti výpočetní techniky, informační služby pro uživatele
a obchodníky počítačových dílů se zřetelem na smlouvy o
pronájmu programového vybavení počítače, zejména na
operační systémy, tvorba multimediálních dokumentů,
prezentací, aplikací, katalogů a podobně, konstrukce www
prezentací a řešení www serverů, počítačové animace a
vizualizace, programové projekty, tvorba informačních
databází, elektronických časopisů, periodik, knih.

(9) přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické,
elektrické (s vyjímkou napájecích zařízení - zdrojů proudu),
fotografické, filmové, optické, přístroje pro měření,
signalizaci, kontrolu, záchranu a přístroje pro vyučování,
přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo
obrazu, přístroje pro zpracování informací a počítače,
osobní počítače, mikropočítače, periferní zařízení,
adaptéry k počítačům, náhradní díly k počítačům,
disketové pohony, diskové jednotky, řadiče diskových
jednotek, videografické řadiče, pohony zpětného vracení
pásky, kazety s magnetickým páskem, desky s tištěnými
obvody, desky se sériovým rozhraním, desky s kombinací
sériového a paralelního rozhraní, modemy, počítačové
klávesnice, číslicové klávesnice pro počítače, čtecí zařízení
nosičů dat, paměťové kazety s vnějším pohonem disků a
napájením, konverzní sady barevného zobrazení pro
přenosné počítače s kapalnými krystaly, paměťové moduly
s přímým výběrem, numerické koprocesory, elektrické
spojovací kabely, permanentní paměti, moduly s
videopermanentní pamětí, rychlá vyrovnávací paměť,
panely s rozšířenou pamětí, aktualizované kazety s
panelovými procesory pro osobní počítače, přenosná
pouzdra pro počítače, programové magnetické diskety,
návody a příručky pro uživatele v elektronické podobě
prodávané současně s počítačem, paměťové pohony disků s
permanentní pamětí, znovudobíjitelné baterie, napěťové
měniče pro automobily, nabíječky akumulátorů, měniče
střídavého napětí pro počítače, elektrické spojovací kabely
pro počítače a periferní zařízení, počítačové ukazovací
přístroje, zejména myš, pera a kulové ovladače, stolní
počítačové rozšiřitelné báze, adaptéry periferního zařízení,
aktualizované kazety s možností připojení audio přístrojů k
osobním počítačům, paměťové systémy s inteligentními
pohonnými maticemi osobních počítačů a obslužných
kanálů, počítačové tiskárny a řadiče, karty pro rozhraní,
kazety pro počítačové tiskárny a faksimilové přístroje,
pohon diskových paměťových systémů pro osobní
počítače, řadiče rozhraní počítačových sítí, nepřerušitelné
napáječe, ochrany napájecích šňůr, počítačové programy
pro inicializování a sestavování počítače, pro diagnostické
funkce, pro operační systémy, pro výběrové informační

databáze, pro hlídání dat, pro registrace chyb, referenční
obslužné programy pro technickou informaci a
monitorování a řízení jednoho nebo většího počtu kanálů v
místní oblastní síti osobních počítačů, elektronická
zařízení, nosiče zvukových, obrazových a datových
záznamů, kapesní číslicové kalkulačky, osobní
organizátory, integrované obvody, tištěné obvody,
pokladny, faxy, telefony, videohry, obrazovky,
videorekordéry, televizory, rozhlasové přijímače,
audiosystémy, videokamery, fotoaparáty, elektronické
databáze, počítačové hry, software všeho druhu, databázové
produkty a publikace v elektronické podobě, elektronické
datové a informační sítě, informační produkty na nosičích
nebo v elektronických, datových, informačních
komunikačních sítích; (16) obchodní aplikační
záznamníky, servisní informační zprávy, servisní bulletiny,
údržbářské a servisní příručky, manuály pro software - vše
v rámci této třídy, papír a výrobky z papíru, tiskoviny
periodické i neperiodické, návody a příručky pro uživatele;
(35) průzkum trhu, reklama, informační služby pro
uživatele počítačů a pro obchodníky s počítačovými díly,
obchodní poradenství v oblasti managementu a řízení
podniků, lidských zdrojů, obchodu, marketingu a
informačních systémů, automatizované zpracování dat,
poskytování informačních a reklamních služeb při
zprostředkování obchodní činnosti na Internetu, on-line
inzerce, organizování veletrhů a výstav k obchodním
účelům; (37) opravy a instalace elektrických zařízení,
servis a údržba osobních počítačů a elektronických zařízení
(s výjimkou vah), servisněinformační služby pro uživatele a
obchodníky počítačových dílů se zřetelem na servisní
informační zprávy, servisní bulletiny a údržbářské servisní
příručky, poskytování rozšířených záruk na osobní
počítače, počítačové příslušenství a periferní zařízení; (38)
služby zabezpečující audiovizuální komunikace
prostřednictvím informačních a telekomunikačních sítí,
rozšiřování a přenos informací, dat a zpráv
prostřednictvím informačních a telekomunikačních
prostředků, šíření elektronických publikací prostřednictvím
počítačových sítí a satelitů; (41) výchova, zábava,
vzdělávání a vyučování, zejména řízení tréninkových
programů pro personál v servisním obchodu s počítači,
pořádání školících kursů, školení a semináře v oblasti
výpočetní techniky; (42) poradenství týkající se použití a
funkce technického a programového vybavení osobního
počítače, poskytování informací o osobních počítačích,
počítačových sítích a počítačových periferních zařízeních,
poskytování rozšířených záruk na počítačové programy,
poradenské služby se zřetelem na využití, instalaci a
programovou údržbu osobních počítačů a počítačových sítí,
tvorba a uzavírání smluv o pronájmu technického a
programového vybavení počítače, zejména software
zahrnující operační a uživatelské systémy, vývoj, tvorba a
pronájem software, údržba počítačových programů,
poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky,
informační služby pro uživatele a obchodníky
počítačových dílů se zřetelem na smlouvy o pronájmu
programového vybavení počítače, zejména na operační
systémy, tvorba multimediálních dokumentů, prezentací,
aplikací, katalogů apod., konstrukce www prezentací a
řešení www serverů, počítačové animace a vizualizace,
programové projekty, tvorba informačních databází,
elektronických časopisů, periodik, knih.

(511) 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42

O 164993

O 165073

(210)

(210)

(730)

(730)

ProCa spol. s r.o., Průchova 54, Praha 5, Česká
republika

ProCa spol. s r.o., Průchova 54, Praha 5, Česká
republika

(510)



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 12 - 2001 - CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 3501

07.03.2001

07.03.2001

07.03.2001

08.03.2001

08.03.2001

09.03.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

07.03.2001

07.03.2001

07.03.2001

07.03.2001

08.03.2001

08.03.2001

09.03.2001

(540)

(540)

(540)

(540)

King-Kong

DIMENSIONE

XOOTR

PHOBOS AUDIO

(740)

(740)

Fišerová Blanka, MIRA, V Kapslovně 11, Praha 3

Ing. Král Jiří, patentový zástupce, Štěpánská 45, Praha 1

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(5) specifické doplňky pro výživu lidí s obsahem
steroidních saponinů, přípravky k výživě a zlepšení kvality
chrupavek, polykompozitní bylinné přípravky a
koncentráty ke zvýšení silového výkonu a s regeneračními
efekty, širokospektrální regenerační přípravky s
anabolickým efektem - vše s léčebnými účinky; (30)
nemedicinální přípravky rostlinného původu s obsahem
steriodních saponinů k doplnění energie lidského
organismu, přípravky k překonání zvýšené fyzické zátěže
lidského organismu, výrobky usnadňující zpracování
proteinů, posilující poživatiny bohaté na přírodní nerostné
látky, potravinové doplňky s detoxikačními účinky,
nemedicinální potravinové doplňky regenerační, pro
zlepšení zdraví, pro optimalizaci hormonálního systému,
odolnosti organismu a jeho detoxikaci ve všech formách,
nenávykové sirupy pro doplnění energie, k regeneraci
organismu a/nebo ke zvýšení výkonnosti; (32)
širokospektrální regenerační sirupy, nápoje, iontové,
energetické a posilňující koncentráty k výrobě
nealkoholických nápojů fortifikované stopovými prvky,
vitaminy, přírodními nebo minerálními extrakty, výtažky
k výrobě lihuprostých nealkoholických nápojů,
nenávykové sirupy pro doplnění energie, k regeneraci
organismu a/nebo ke zvýšení výkonnosti.

(18) kůže, imitace kůže, výrobky z těchto materiálů, které
nejsou zahrnuty do jiných tříd, kůže ze zvířat, kufry a
zavazadla, deštníky, slunečníky a hole, biče a sedlářské
výrobky; (25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží; (28) hry,
hračky, potřeby pro gymnastiku a sport, které nejsou
uvedeny v jiných třídách, vánoční ozdoby.

(35) veřejné dražby.

(12) jízdní kola, jízdní kola s motorem; (28) koloběžky,

koloběžky s motorem.

(9) telefonní přístroje, radioreleová přenosová zařízení,
procesory modulační pro FM, AM a TV; (37) montáž,
opravy a údržba počítačového vybavení, instalace a opravy
elektrických spotřebičů; (42) technické projekty a
projekční činnost v oblasti studiové techniky a
radioreleových přenosových zařízení, tvorba a úpravy
software.

(1) technické plyny, svařovací prášky, chemické přípravky
a přísady pro svařování a letovaní kovů, průmyslová
lepidla, pojiva a tmely; (7) svařovací přístroje elektrické a
svařovací přístroje autogenní včetně příslušenství jako
redukční ventily, regulátory, manometry, svařovací
soupravvy, řezáky, nástavce a hořáky; (9) zařízení,
přístroje a potřeby pro svařování a dělení materiálů,
svařovací generátory a zařízení pro svařování elektrickým
obloukem a plazmou, svařování pod tavidlem a ochrannou
atmosférou, videokamery, videokazety, videopásky,
videorekordéry a videotelefony; (16) fotografie; (35)
obchodní informace, marketing, grafika, reklama a
propagace, daňové, účetní, finanční, ekonomické a
organizační poradenství, vedení účetnictví; (39)
autodoprava, logistika.

(16) papír a výrobky z papíru všeho druhu, lepenka a
kartonážní výrobky, tiskoviny, časopisy, periodika, knihy,
výrobky knihařské, fotografie, psací potřeby, kancelářské
potřeby kromě nábytku, učební a školní potřeby a

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

5, 30, 32

18, 25, 28

35

12, 28

9, 37, 42

1, 7, 9, 16, 35, 39

16, 26, 41

O 165075

O 165076

O 165088

O 165113

O 165120

O 165141

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

ENERGY GROUP,a.s., Jeseniova 55, Praha 3, Česká
republika

JEANSLAND s.r.o., Rudolfovská 88, České
Budějovice, Česká republika

VABERG, spol. s r.o., export-import, Sokolovská
61, Praha 8  - Karlín, Česká republika

STUDIO SPIRÁLA, s.r.o., Na Okraji 46a, Praha 6,
Česká republika

Ing. Petr Dvořák, Boleslavská 1906/9, Praha 3,
Česká republika

BEIGE s.r.o., 28. října 868/22, Jeseník, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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09.03.2001

09.03.2001

12.03.2001

12.03.2001

12.03.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

09.03.2001

09.03.2001

12.03.2001

12.03.2001

12.03.2001

(540) FOSFOTIN

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Vencl Adolf, Třešňová 620, Liberec 14

Ing. Soukup Petr, Patentová kancelář, Švédská 3, Olomouc

JUDr. Aleš Zábrš, advokát a patentový zástupce, Na
Beránce 2, Praha 6

JUDr. Babáček Pavel, advokát, Úvoz 88, Brno

Pacl Václav, patentový zástupce, Okrajová 4a, Havířov -
Podlesí

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

pomůcky, hrací karty, tiskací písmena, štočky, obaly z
papíru, tiskopisy, pohlednice, známky, samolepky, potřeby
pro umělce, štětce; (26) spony do kravat, opasková
spínadla, spony, pouzdra, cetky na zdobení oděvů, stuhy,
šněrovadla, odznaky slavnostní, společenské, nebo
spolkové, ozdobné drobné předměty, ozdobné stuhy,
řadové stužky, lemovky, nárameníky, knoflíky, knoflíky
manžetové, krajky; (41) výchova, vzdělávání, zábava,
sportovní a kulturní aktivity, výchova v duchu skautského
životního stylu, uplatňování družinového systému, učení se
prostřednictvím praktických činností a rozvíjením
dovedností, učení se postojům, používání výchovných
prostředků jako je zážitek, skupinový prožitek, služba
společnosti, skautská symbolika a hry, pobyt a činnosti v
přírodě, rozvoj tvořivosti, kreativity, adaptability, týmové
spolupráce, postupné a stimulující programy, plnění
podmínek stupňů zdatnosti, systém činovnického
vzdělávání, přednášky, kurzy, semináře, schůzky, srazy,
výpravy, veřejné akce a vystoupení, táboření, publikační
činnost, soutěže, závody, zimní a letní tábory.

(1) chemické výrobky a přípravky určené pro zahradnictví,
zemědělství a lesnictví, hnojiva pro pokojové a balkonové
květiny a venkovní kultury, vše v tekuté, práškové i
granulované formě, přípravky pro okyselování zálivkové
vody pro květiny a rostliny; (5) herbicidy, fungicidy.

(29) maso, ryby, drůbež, zvěřina, masové výtažky, hotová
jídla, ovoce a zelenina konzervované, sušené a zavařené,
želé, džemy a kompoty, potravinové tyčinky, vejce, mléko
a mléčné výrobky, oleje a jedlé tuky; (33) alkoholické
nápoje všeho druhu a nápoje s příměsí alkoholu.

(20) nábytek, nábytek bytový a kancelářský; (42)
vybavování interiérů.

(39) dopravní služby, zejména automobilová a kamiónová
doprava, stěhovací služby, zejména přeprava nábytku,
pronájem a půjčování motorových vozidel a dopravních
zařízení, doručování a dodávání zboží, odtahová služba,
zprostředkování dopravy, provoz parkovišť, pronájem
garáží a parkovišť, pronájem skladišť,pronájem
skladovacích kontejnerů, překládací zařízení, tranzitní
skladiště (překladiště), vykládání zboží z vagónů na rampy,
poskytování pomoci v dopravě.

(6) obecné kovy v surovém a polozpracovaném stavu a
jejich slitiny, ocel, zejména konstrukční, lehké kovy, kovy
tvarované různým způsobem, lisované, ražené, válcované,
kované, obráběné, stavební kování a kovové stavební
materiály, kovové potřeby zámečnické a kovové výrobky,
též klempířské, kovové a ocelové potrubí, kovové
armatury k potrubí na stlačený vzduch a pro vodovody,
kovové přenosné domy, kovový, zejména ocelový drát,
kovové hangáry, kovová vrata jednokřídlá i dvoukřídlá, též
posuvná, atypická a ohnivzdorná, kovové výtahové a
dveřní rámy, kovové plošiny, kovové závěsy, kovové
mříže a mřížoví, ocelové desky na obkládání podlah, zdi a
příček, zásobníky a kontejnery, napínací třmeny, kovové
nosníky, ocelové konstrukce nepřenosné a stavební
ocelové dílce, kovové krovy, stavební kovová vazba,

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

1, 5

29, 33

20, 42

39

6, 16, 37, 40

O 165142

O 165158

O 165184

O 165189

O 165190

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Skaut - český skauting ABS, Moskevská č. 21/120,
Praha 10, Česká republika

Chovanec Miroslav, Hrnčířská 665, Lipník nad
Bečvou, Česká republika

Al-Namura, spol.s r.o., Václavkova 28, Praha 6,
Česká republika

TOP OFFICE, spol. s r.o., Příkop  4, Brno, Česká
republika

Vladimír Tycar RYSPOL, Sokolská 87, Ostrava,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 12 - 2001 - CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 3503

12.03.2001

12.03.2001

12.03.2001

12.03.2001

12.03.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)
(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

12.03.2001

12.03.2001

12.03.2001

12.03.2001

12.03.2001(540)

(540)

DigitalTV.cz

ZUBATÁ

(740)

(740)

(740)

Pacl Václav, patentový zástupce, Okrajová 4a, Havířov -
Podlesí

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

A. Holas & partner Patentová a známková kancelář,
Křížová 4, Brno

(540)

(540)

(540)

tvarované trámce, ocelové stožáry, ocelový a tažený plech
a výrobky z něho, vlnitý plech, pozinkovaný a
pocínovaný plech, kovové ohrady a ploty, drátěné pletivo,
kovové nádrže na tekutiny, ozubnice, řetězy, zejména
článkové, ploché, válečkové, kabelové a lanové klouby
spojky a svorky, kovová lana, a to i pro lanové dráhy,
spojovací materiál, např. šrouby, matice, svorníky, nýty,
kovové palety pro skladování, manipulaci a dopravu,
kovové schody a schodnice, kovové výtahové kabiny,
kovová sila, kovový šrot, kovové žebříky a požární
schodiště, okapní a střešní žlaby, koryta a okapové roury,
kovové římsy a tašky, kovové materiály pro železnice,
např. kolejnice, kolejnicové soupravy, výhybky a
spojky;(16) zboží vyráběné z papíru a z lepenky, zejména
klopové krabice různých velikostí, vložky a proklady,
lepenkové obaly, a to i s potiskem, potravinářské obaly,
filtry do vysavačů atypických rozměrů, tiskoviny a
tiskárenské výrobky, též reklamní a propagační, knihařské
výrobky, publikace různého druhu, zejména kalendáře,
receptáře, učebnice, katalogy, reklamní tiskopisy,
zápisníky, záložky do knih, plakáty; (37) montáž a údržba
konstrukcí, strojní a stavební zámečnictví, instalace,
montáž a opravy ústředního vytápění a větrání, izolační
práce, kladení a opravy potrubí, provádění tepelných a
hlukových izolací na potrubí, instalatérství, klempířské a
pokrývačské práce, pokládání kabelů, zemní úpravy,
opravářské a údržbářské služby k uvedené činnosti,
instalace, montáž a stavba lešení, instalace, montáž,
demontáž, údržba a opravy technologických zařízení ve
strojírenství a důlním průmyslu, zvláště pak strojů s
mechanickým pohonem, montáž, demontáž, údržba a
opravy technologických ocelových konstrukcí, zejména
ocelových konstrukcí hal, dopravních, potrubních a
kabelových mostů, též pěších lávek, jeřábových drah a
mostových jeřábů, montáž demontáž, údržba a opravy
potrubních řádů a rozvodů s příslušenstvím všech médií,
včetně hydraulických, pneumatických a mazacích;
instalace jednoúčelových montážních pomůcek, montáž
lisů, repase strojních uzlů a jejich seřizování, montáž
absorbérů, sil, montáž kouřovodů, odprašovacích a
vyhřívacích předloh, montáž redukčních stanic páry a
jemné kondenzace, instalace topení, montáž klimatizace,
kladení potrubí, vodo- a plyno-instalace, opravářské a
údržbářské služby;(40) zpracování a úprava materiálů,
zejména úprava a zpracování papíru a lepenky a výrobků z
nich, též jejich povrchová úprava.

(16) knihy, časopisy, periodické a neperiodické  publikace,
tiskoviny, tiskopisy, letáky, manuály, příručky; (35)
reklamní, inzertní a propagační činnost, poskytování
informačních služeb; (42) programování.

(6) armatury průmyslové kovové; (7) čerpadla, turbíny,
generátory střídavého proudu, zavlažovací stroje pro
zemědělské účely, zvedací stroje a zvedáky; (9) elektrické
regulačně - bezpečnostní zařízení při výrobě elektřiny; (11)
čistící zařízení na odpadní vodu, výhřevné kotle.

(32) minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje
nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné; (33) alkoholické
nápoje.

(9) oděvy ochranné pro potápění, rukavice pro potápěče,
dýchací přístroje pro plavání a potápění, potápěčské
masky, oděvy, přístroje a rukavice; (39) služby týkající se
dopravy osob a věcí za účelem zábavy a rekreace,
organizování cest; (41) výuka potápění, půjčování
potápěčského výstroje, výchova a zábavní činnost,
potápěčský klub; (42) práce prováděné potápěčským
způsobem.

(32) minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje
nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné; (33) alkoholické
nápoje.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

16, 35, 42

6, 7, 9, 11

32, 33

9, 39, 41, 42

32, 33

O 165192

O 165195

O 165197

O 165204

O 165205

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

MIKES s.r.o., Jelínkova 278, Ostrava - Svinov, Česká
republika

Burda Jan, Střížov 66, Střížov, Česká republika

INTERSIGMA INDUSTRIAL a.s., Nad cihelnou
1146/1 6a, Praha 4, Česká republika

TRUL spol. s r.o., Hlavní 325, Mikulovice, Česká
republika

Ducháč Alfred, Nad Olšinami 5, Praha 10, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 12 - 2001 - CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ)3504

12.03.2001

12.03.2001

13.03.2001

13.03.2001

14.03.2001

14.03.2001

14.03.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

12.03.2001

12.03.2001

13.03.2001

13.03.2001

14.03.2001

14.03.2001

14.03.2001

(540)

(540)

(540)

(540)IVT

VOKS-KILO

ČZ

REGESŮL

(740)

(740)

(740)

(740)

A. Holas & partner Patentová a známková kancelář,
Křížová 4, Brno

Ing. Vandělíková Jana, Bohemia Patent, Petrská 12, Praha
1

Ing. Vandělíková Jana, Bohemia Patent, Petrská 12, Praha
1

Ing. Soukup Petr, Patentová kancelář, Švédská 3, Olomouc

(590) Barevná

(540)
(540)

(540)

(11) bojlery, elektrokotle, expanzní nádrže pro ústřední
topení, termostatické ventily (jako části ústředního
topení), akumulátory tepelné, zařízení k osvěžování
vzduchu, zařízení na chlazení vzduchu, meziohřívače
vzduchu, ohřívače vzduchu, topná tělesa, tepelné
generátory, topná zařízení, ohřevná zařízení, topení
teplovodní, teplovodní topná zařízení, topná tělesa
elektrická, topné články, tepelná čerpadla, elektrická
topná vlákna, radiátory, solární kolektory, solární pece,
teplovzdušná zařízení, výhřevné kotle, výhřevné desky,
výměníky tepla;(37) instalace, montáž, servis, údržba a
oprava elektrických zařízení, spotřebičů, topných zařízení,
vytápěcí techniky.

(11) bojlery, elektrokotle, expanzní nádrže pro ústřední
topení, termostatické ventily (jako části ústředního
topení), akumulátory tepelné, zařízení k osvěžování
vzduchu, zařízení na chlazení vzduchu, meziohřívače
vzduchu, ohřívače vzduchu, topná tělesa, tepelné
generátory, topná zařízení, ohřevná zařízení, topení
teplovodní, teplovodní topná zařízení, topná tělesa
elektrická, topné články, tepelná čerpadla, elektrická
topná vlákna, radiátory, solární kolektory, solární pece,
teplovzdušná zařízení, výhřevné kotle, výhřevné desky,
výměníky tepla;(37) instalace, montáž, servis, údržba a
oprava elektrických zařízení, spotřebičů, topných zařízení,
vytápěcí techniky.

(29) konzervované, sušené a zavařované ovoce a zelenina;
(30) potravinářské koncentráty, jako jsou směsi koření pro
nakládání zeleniny, hub, potravin a pochutin, nálevy a
zálivky, pochutiny, přísady a vonné chuťové látky pro

potravinářský průmysl a kuchyni, jako jsou ocet, hořčice,
koření.

(20) nábytek a jeho dílce; (37) údržba, opravy a
rekonstrukce nábytku.

(13) ruční palné zbraně včetně loveckých a sportovních,
vzduchovek a vzduchových pistolí, jejich díly a
příslušenství, jakož i náhradní díly; (42) vývoj výrobků
uvedených ve třídě 13.

(1) chemické výrobky určené pro průmysl, vědu a
fotografii, jakož i pro zemědělství a lesnictví; (3)
přípravky pro bělení a jiné prostředky ke praní, přípravky
pro čištění, odmašťování a broušení, mýdla.

(6) drobné kovové součásti pro plynárenství, zejména
montážní kovové rámy a skříně pro hlavní uzávěry plynu,
výrobky klempířské a zámečnické; (37) stavebně montážní
činnost v plynárenském odvětví, opravy, revize a zkoušky
plynových zařízení, montáž a opravy regulační a měřící
techniky; (42) inženýrsko projektová činnost v
plynárenství, vypracovávání revizních zpráv pro plynová

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

11, 37

11, 37

29, 30

20, 37

13, 42

1, 3

6, 37, 42

O 165223

O 165224

O 165231

O 165260

O 165267

O 165288

O 165291

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

TRUL spol. s r.o., Hlavní 325, Mikulovice, Česká
republika

TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s.r.o., Průmyslová 5,
Praha 10, Česká republika

TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s.r.o., Průmyslová 5,
Praha 10, Česká republika

LOLO Olomouc, spol. s r.o., Sokolská 21,
Olomouc, Česká republika

KBV, s.r.o., Stěžery 165, Hradec Králové, Česká
republika

ČZ Strakonice, a.s., Tovární 202, Strakonice, Česká
republika

František Černý, Husova 316, Nové Město nad
Metují, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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14.03.2001

14.03.2001

14.03.2001

14.03.2001

16.03.2001

16.03.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

14.03.2001

14.03.2001

14.03.2001

14.03.2001

16.03.2001

16.03.2001

(540)

(540)

(540)

WHOOP TO JE NA HLAVU

ARFO

ARFO BETONOVÉ
SKOŘEPINOVÉ

TVÁRNICE NOVÉ
GENERACE A STAVEBNÍ

SYSTÉM IZOLAČNÍ
KOMPLEX

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Sedlák Jiří, Husova 16, České Budějovice

Ing. Sedláčková Vlasta, Ke Kateřinkám 1393, Praha 4

Ing. Sedláčková Vlasta, Ke Kateřinkám 1393, Praha 4

Ing. Dadej Leopold, patentový zástupce, Na Valtické 6,
Břeclav 4

(540)

(540)

(540)

zařízení, technicko poradenská činnost v oblasti
plynárenství.

(18) výrobky z kůže, deštníky, slunečníky, kufry, pásky;
(25) oděvy, obuv, čepice, kloboučnické zboží, rukavice,
šály, šátky, čelenky; (26) krajky, stuhy, výšivky, tkaničky,
umělé květiny.

(18) výrobky z kůže, deštníky, slunečníky, kufry, pásky;
(25) oděvy, obuv, čepice, kloboučnické zboží, rukavice,
šály, šátky, čelenky; (26) krajky, stuhy, výšivky, tkaničky,
umělé květiny.

(16) obrazy rámované či ne, litografie, grafiky, fotografie;
(19) stavební materiály nekovové, stavební prvky
nekovové; (37) činnost expertní, inspekční, poradenská v
oblasti stavebnictví, zprostředkovatelská v oblasti
stavebnictví, stavební a opravárenská činnost, služby v
oblasti stavebnictví; (42) návrhy inženýrské a
architektonické, expertní, vědecká, vývojová, projekční,
inženýrská, překladatelská a tlumočnická činnost a služby.

(19) stavební materiály nekovové, stavební prvky
nekovové; (37) činnost expertní, inspekční, poradenská v
oblasti stavebnictví, zprostředkovatelská v oblasti
stavebnictví, stavební a opravárenská činnost, služby v
oblasti stavebnictví; (42) návrhy inženýrské a
architektonické, expertní, vědecká, vývojová, projekční,
inženýrská, překladatelská a tlumočnická činnost a služby.

(3) parfumerie (výtažky z květin), kosmetické přípravky,
vlasové vody, desodorační přípravky pro osobní potřebu,
mýdla včetně mýdel desodoračních, vonné (éterické) oleje,
kosmetické ubrousky napuštěné pleťovými vodami,
přípravky proti pocení, vonné sáčky do prádla, vonná
dřeva; (5) desodorační přípravky jiné než pro osobní
potřebu, přípravky pro osvěžení či čištění vzduchu,
ubrousky napuštěné farmaceutickými lotiony, papír a
ostatní přípravky proti molům, papírové pásky a ostatní
přípravky pro chytání a odpuzování much a jiného
obtížného hmyzu, tampóny absorpční, vata absorpční; (16)
papírenské výrobky, jako např. ubrousky papírové,
ubrousky kosmetické papírové na odličování, sáčky jako
obaly z papíru nebo umělých hmot, výrobky z kartonu,
výrobky z lepky, tiskoviny.

(35) činnost organizačních a ekonomických poradců
zahrnutá v této třídě včetně poradenství v obchodní
činnosti, personálního poradenství, poradenství při vedení
podniku, posuzování efektivnosti provozu a racionalizace
práce; (36) zprostředkování služeb ve finanční oblasti
včetně zprostředkování spoření a pojištění, finanční
poradenství, služby pojišťovacího makléře, informace a
poradenství v oblasti pojištění.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

18, 25, 26

18, 25, 26

16, 19, 37, 42

19, 37, 42

3, 5, 16

35, 36

O 165307

O 165308

O 165337

O 165338

O 165374

O 165375

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Měšťan Josef, Jelmo 7, Rudolfov, Česká republika

KARPET s.r.o., Formanská 296, Praha 4, Česká
republika

KARPET s.r.o., Formanská 296, Praha 4, Česká
republika

Ing.Arch. Akad.Arch. Jan Dvořák  ARFO,
Přemyšlenská 30, Praha 8, Česká republika

Ing.Arch. Akad.Arch. Jan Dvořák ARFO,
Přemyšlenská 30, Praha 8, Česká republika

MONT GROUP s.r.o., Krátká 240, Kostice, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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16.03.2001

16.03.2001

16.03.2001

16.03.2001

19.03.2001

19.03.2001

19.03.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

16.03.2001

16.03.2001

16.03.2001

16.03.2001

19.03.2001

19.03.2001

19.03.2001

(540)

(540)

E.S.T. a.s.

pneutex

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Rylková Iva, Polská 1525, Ostrava-Poruba

Ing. Smrčková Marie, patentový zástupce, Velflíkova 8,
Praha 6

Ing. Smrčková Marie, patentový zástupce, Velflíkova 8,
Praha 6

Ing. Vlasta Sedláčková, Patentová, známková, grafická
kancelář, Ke Kateřinkám 1393, Praha 4

Antonín Koňák - patentový zástupce, KOŇÁK - patentová
a známková kancelář, Karla Čapka 808, Milevsko

(590)

(590)

(590)

Barevná

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(37) provádění staveb, jejich změn a odstraňování; (42)
projektová činnost ve výstavbě, inženýrská činnost v
investiční výstavbě.

(12) nákladní a dodávková auta, vozidla a kamiony; (36)
celní odbavení zboží a zásilek, včetně zajištění celních
deklarací, celní odbavení mezinárodní kamionové dopravy
v režimu tranzit, uložení zboží pod celním dozorem ve
veřejných celních skladech s využitím vlastní manipulační
techniky a obsluhy; (39) balení zboží, celní sklad a
distribuce zboží, tuzemská i mezinárodní doprava silniční,
zejména nákladní a kamionová doprava, dopravní a
přepravní služby, jejich organizování, zajištění a
zprostředkování, logistika dopravy, organizace průběhu
logistických operací v dopravě, překlad zboží, skladování
zboží, vnitrostátní a mezinárodní spedice, vnitrostátní a
mezinárodní zasilatelství, zprostředkování spedičních
služeb letecky nebo námořní dopravou.

(12) nákladní a dodávková auta, vozidla a kamiony; (36)
celní odbavení zboží a zásilek, včetně zajištění celních
deklarací, celní odbavení mezinárodní kamionové dopravy
v režimu tranzit, uložení zboží pod celním dozorem ve
veřejných celních skladech s využitím vlastní manipulační
techniky a obsluhy; (39) balení zboží, celní sklad a
distribuce zboží, tuzemská i mezinárodní doprava silniční,
zejména nákladní a kamionová doprava, dopravní a
přepravní služby, jejich organizování, zajištění a
zprostředkování, logistika dopravy, organizace průběhu
logistických operací v dopravě, překlad zboží, skladování
zboží, vnitrostátní a mezinárodní spedice, vnitrostátní a
mezinárodní zasilatelství, zprostředkování spedičních
služeb leteckou a námořní dopravou.

(16) tiskoviny, fotografie; (35) činnost  propagační,
informační a poradenská v oblasti obchodních služeb,
vypracování odborných stanovisek pro obchodní podniky;
(41) vydavatelská činnost, vzdělávání, pořádání konferencí
a sympozií; (42) konzultační a poradenské služby v
různých odvětvích průmyslu, uzavírání dohod.

(35) služby a poradenství v obchodní činnosti, podnikové
poradenství a obchodní management.

(17) filtrační vložky pro všechny typy odprašovacích a
filtračních zařízení, filtrační plachetky a kapsy pro filtraci
kapalin v kalolisech; (37) servis filtračních zařízení -
vložek; (42) poradenství v oblasti průmyslové filtrace.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

37, 42

12, 36, 39

12, 36, 39

16, 35, 41, 42

35

17, 37, 42

O 165386

O 165419

O 165420

O 165428

O 165434

O 165443

O 165444

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

fps bohemia, s.r.o., Sokolská třída 2800/99, Ostrava
- Moravská Ostrava, Česká republika

Profi JIHLAVA spol.s r.o., Pod příkopem 6, Jihlava,
Česká republika

E.S.T. a.s., Huťská 1379, Kladno, Česká republika

E.S.T. a.s., Huťská 1379, Kladno, Česká republika

Agentura pro rozvoj průmyslu ČR -
CzechIndustry, Dittrichova 21, Praha 2, Česká
republika

MA Management, a.s., V Jirchářích 1285/12, Praha
1, Česká republika

ECOTEX s.r.o., Dráby 785/IV, Vysoké Mýto, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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19.03.2001

19.03.2001

20.03.2001

20.03.2001

20.03.2001

21.03.2001

21.03.2001

21.03.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

19.03.2001

19.03.2001

20.03.2001

20.03.2001

20.03.2001

21.03.2001

21.03.2001

21.03.2001

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

multitex

mikrotex

pneutex

CHATEAU FELDSBERG

WRANGLER

Duhový ples

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Antonín Koňák - patentový zástupce, KOŇÁK - patentová
a známková kancelář, Karla Čapka 808, Milevsko

Antonín Koňák - patentový zástupce, KOŇÁK - patentová
a známková kancelář, Karla Čapka 808, Milevsko

Antonín Koňák - patentový zástupce, KOŇÁK - patentová
a známková kancelář, Karla Čapka 808, Milevsko

Kolátor Kamil, Lučanská 5, Jablonec nad Nisou

JUDr. Pavel Zelený, advokát, Společná advokátní kancelář
Všetečka, Zelený, Švorčík, Kalenský a partneři, Hálkova 2,
Praha 2

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(17) filtrační vložky pro všechny typy odprašovacích a
filtračních zařízení, filtrační plachetky a kapsy pro filtraci
kapalin v kalolisech; (37) servis filtračních zařízení -
vložek; (42) poradenství v oblasti průmyslové filtrace.

(17) filtrační vložky pro všechny typy odprašovacích a
filtračních zařízení, filtrační plachetky a kapsy pro filtraci
kapalin v kalolisech; (37) servis filtračních zařízení -
vložek; (42) poradenství v oblasti průmyslové filtrace.

(17) filtrační vložky pro všechny typy odprašovacích a
filtračních zařízení, filtrační plachetky a kapsy pro filtraci
kapalin v kalolisech; (37) servis filtračních zařízení -
vložek; (42) poradenství v oblasti průmyslové filtrace.

(42) poradenství o ochraně životního prostředí.

(32) piva, minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje
nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, sirupy a jiné
přípravky k zhotovování nápojů; (33) alkoholické nápoje
(s vyjímkou piv).

(9) brýle.

(41) klubové služby (výchovně zábavné), diskotéky
(služby), organizování plesů; (42) kavárny, restaurace,
restaurace (samoobslužné), bufety, automaty (rychlé
občerstvení), bary (služby).

(41) organizování plesů.

(9) elektrické akumulátory pro jízdní kola, zabezpečovací
zařízení proti krádeži, elektrické kabely, počítače pro jízdní
kola, měřiče rychlosti, automatická zařízení signalizující
tlak v pneumatikách jízdních kol, helmy na jízdní kola,
brýle, sluneční brýle, ochranné brýle a pouzdra, signalizační
světla, ochranné obleky proti úrazům, obroučky brýlí; (12)
jízdní kola, části a příslušenství pro jízdní kola, jmenovitě
hlavy, vnitřní převodové hlavy, uvolňovací páky,

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

17, 37, 42

17, 37, 42

17, 37, 42

42

32, 33

9

41, 42

41

9, 12, 25

O 165445

O 165446

O 165572

O 165594

O 165596

O 165615

O 165616

O 165619

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

ECOTEX s.r.o., Dráby 785/IV, Vysoké Mýto, Česká
republika

ECOTEX s.r.o., Dráby 785/IV, Vysoké Mýto, Česká
republika

ECOTEX s.r.o., Dráby 785/IV, Vysoké Mýto, Česká
republika

Černá Eva, Kout na Šumavě č.p. 70, Česká republika

VINICOLE - Valtická vinařská s.r.o., Náměstí
svobody 3, Valtice, Česká republika

WRANGLER APPAREL CORP., Concord Plaza,
3411 Silverside Road, Wilmington, Spojené státy
americké, Delaware

Smejkal Milan, Prušánecká 5, Brno, Česká republika

Smejkal Milan, Prušánecká 5, Brno, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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21.03.2001

22.03.2001

22.03.2001

22.03.2001

22.03.2001

22.03.2001

22.03.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

21.03.2001

22.03.2001

22.03.2001

22.03.2001

22.03.2001

22.03.2001

22.03.2001

(540)

(540)

(540)

(540)

SHERPA

US GEL PROFESSIONAL

CAR-AT2

AVON BEAUTY
CENTRUM

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Mgr. Řehák David, advokát, Zeiner & Zeiner v.o.s.,
Maiselova 15, Praha 1

JUDr. Špaňhelová Milada, advokátka, Advokátní kancelář,
Vraného 252, Řevnice

RNDr. Halaxová Zdeňka, TETRAPAT, Univerzitní 7,
Olomouc

Ing. Zeithammer Vladimír, MENTA, patentová a známková
kancelář, Východní 2, Karlovy Vary

Dr. Všetečka Miloš, advokát, Hálkova 2, Praha 2

(540)

(540)

(540)

uvolňovací páky převodů, řadící páky, přehazovače
předních a zadních kol, vodiče řetězů, volnoběžky, ozubená
kolečka, řemenice, řetězy, řetězové přesmykače
(deflektory), řadící lanka, kliky, klikové soupravy,
řetězová kola, pedály, pedálové klipsny, brzdové páky,
přední brzdy, zadní brzdy, brzdové kabely, brzdové čelisti,
ráfky, kola, paprsky, úchytky paprsků, spodní podpěry,
sedadlové sloupky, patentní sedadlové sloupky, hlavní části
pro sestavu rámových vidlic, rámy, závěsy, řídítka, rukojeti
na řídítka, násady na řídítka, sedla, blatníky, stojánky na
kola, nosiče, zvonky, houkačky a zpětná zrcátka pro jízdní
kola, přehazovače řízené počítačem; (25) boty a kotníková
obuv, zejména cyklistická obuv, rybářská obuv, rybářské
vysoké boty, golfová obuv, oděvy, zejména sportovní
oděvy, cyklistické oděvy, gymnastické oděvy, venkovní
oblečení, oblečení odolné proti dešti, pláštěnky, kombinézy
do deště, čepice, rukavice, ponožky, košile, bundy, pletené
kabátky, rybářské vesty, kalhoty, punčochy a spodní
prádlo.

(7) stroje a obráběcí stroje, motory kromě motorů pro
motorová vozidla, soukolí a hnací řemeny, zemědělské
stroje a líhně; (35) reklamní a propagační činnost,
obchodní a poradenské služby v oblasti zprostředkování
obchodu a služeb, zastoupení tuzemských i zahraničních
podniků.

(9) magnetické nosiče informací, zejména se záznamem
zvuku a obrazu, elektronický časopis; (16) tiskoviny,
časopisy, periodický a neperiodický tisk.

(5) gel pro zdravotnické a lékařské účely, zejména pro
vyšetřování ultrazvukem.

(23) vlákna pro textilní účely, příze tkalcovská, příze
tkalcovská bavlněná; (24) tkaniny a textilní výrobky,
které nejsou uvedeny v jiných třídách, ložní prádlo, ubrusy,
košiloviny, damašek, krep, látky, lůžkoviny, plátno
knihařské nebo krejčovské, sypkoviny, tkaniny; (37)
stavebnictví, opravy, instalační služby, pronájem nářadí a
konstrukčních materiálů; (40) zpracování materiálů,
barvení, čištění, barvení látek, bělení látek, impregnace
látek, textil úprava a zpracování, úprava látek.

(32) nealkoholické nápoje, mošty, citronády, ovocné
šťávy, nektar ovocný, syrovátkové nápoje, zeleninové
šťávy, nápoje iontové.

(5) farmaceutické výrobky, dietetické látky upravené pro
lékařské účely; (35) propagační činnost, reklama,
kancelářské práce, pomoc při řízení obchodní činnosti;
(42) zajišťování jídel a nápojů, vědecký a průmyslový
výzkum, hygienická, lékařská a kosmetická péče.

(35) inzertní a reklamní činnost a poskytování pomoci při

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

7, 35

9, 16

5

23, 24, 37, 40

32

5, 35, 42

35

O 165641

O 165654

O 165655

O 165668

O 165671

O 165678

O 165679

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

SHIMANO INC., 77 Oimatsu-cho 3-cho, Sakai,
Osaka, Japonsko

Sherpa USA, s.r.o., Na Hřebenkách 3064/80, Praha
5, Česká republika

BRISTOL - MYERS SQUIBB spol.s r.o., Lazarská
6, Praha 2, Česká republika

Ing. Doležal Ladislav, Jiráskova 11, Olomouc, Česká
republika

Nyklíček Rudolf, Rašínova 444, Nové Město nad
Metují, Česká republika

DENMAR, s.r.o., Lidická 71, Karlovy Vary, Česká
republika

Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, Berlin,
Německo

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 12 - 2001 - CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 3509

22.03.2001

22.03.2001

23.03.2001

23.03.2001

23.03.2001

23.03.2001

23.03.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

22.03.2001

22.03.2001

23.03.2001

23.03.2001

23.03.2001

23.03.2001

23.03.2001

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

AVON LADY

AVON GENTLEMAN

VERONIK

MODRÝ TELEFON

ZEMĚ DĚDA PRADĚDA

(740)

(740)

(740)

Mgr. Řehák David, advokát, Zeiner & Zeiner v.o.s.,
Maiselova 15, Praha 1

Mgr. Řehák David, advokát, Zeiner & Zeiner v.o.s.,
Maiselova 15, Praha 1

Mgr. Řehák David, advokát, Zeiner & Zeiner v.o.s.,
Maiselova 15, Praha 1

(540)

provozu obchodu.

(35) inzertní a reklamní činnost a poskytování pomoci při
provozu obchodu.

(35) inzertní a reklamní činnost a poskytování pomoci při
provozu obchodu.

(22) provazy a struny k technickým čelům, lana a motouzy
z přírodních, umělých nebo plastických látek, sítě houpací
a sítě na maskování, stany včetně stanů pro táboření, lodní
plachty, pytle na přepravu a uskladnění volně loženého
zboží, čalounický materiál; (24) tkaniny s výjimkou tkanin
zařazených do jiných tříd, pokrývky včetně cestovních
pokrývek, ložní prádlo, ubrusy s výjimkou papírových a
textilní zboží nezařazené v jiných třídách; (25) oděvy,
saka, kalhoty, svetry, košile, obleky, sukně, pláště,
kostýmy, cvičební úbory, oděvní doplňky, kravaty,
motýlky, šály, rukavice, klobouky, čepice, ponožky, šle,
spodní prádlo, kožešinové ozdoby oděvní, blůzy, barety,
šátky, podkolenky, boty, turistické oděvy, pracovní oděvy,
oděvy pro volný čas, zejména pro sport.

(39) organizování cest; (42) restaurace, samoobslužné

restaurace.

(9) elektronické přístroje pro záznam, přenos, zpracování
a reprodukci informací, nosiče informací, záznamová
média, karty s pamětí, telefony, modemy, hlasové
schránky, magnetické suporty zvukových záznamů; (28)
hry (neprovozované na obrazovkách TV přijímačů),
hračky; (35) informace (obchodní nebo podnikatelské),
propagace, reklama, zpracování textů, automatické
zpracování informací, zprostředkovatelská a
obstaravatelská činnost v oblasti obchodu, marketing,
překlad informací do počítačových databází, pomoc při
řízení obchodní a podnikatelské činnosti, veškeré
informační služby v rámci tř. 35; (38) telekomunikační
služby, pronájem telekomunikačních okruhů, služby
telematické, zřizování a provozování veřejných, účelových
a privátních telekomunikačních sítí, zřizování a
provozování veřejných a privátních datových a
počítačových sítí, připojování zařízení a jejich začleňování
do sítí, elektronický přenos dokumentů, získávání a šíření
zpráv a informací prostřednictvím telekomunikační sítě
nebo datové sítě nebo sítě výpočetní, šíření elektronických
tiskovin, časopisů, periodik a knih prostřednictvím
počítačové, datové, elektronické, telekomunikační nebo
informační sítě, služby hlasové schránky, služby přístupu k
datovým a informačních sítím a Internetu, přenos
informací, zprostředkování přenosu dat, poradenská
činnost v oblasti telekomunikací; (41) služby školící a
vzdělávací pro subjekty provozovatelů a veřejnost,
organizace a provádění her a soutěží, sportovní zábavná a
výchovná činnost, vystavování textu, grafiky, dat a
databází na počítačových sítích; (42) poradenská činnost v
oblasti informací a výpočetních služeb, tvorba www
stránek, tvorba informačních databází, tvorba mediálních
dokumentů, vytváření www prezentací, řešení www serverů,
zprostředkovatelská a poradenská činnost v oblasti
výpočetní techniky a informatiky, provozování
počítačových center s přístupem do databází (např.
Internet).

(35) propagační činnost, reklama; (39) doprava,
organizování cest, informace v rámci této třídy; (41)
výchova, vzdělávání, rekreace, zábava, sportovní a kulturní
aktivity; (42) stravování, ubytování.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

35

35

22, 24, 25

39, 42

9, 28, 35, 38, 41, 42

35, 39, 41, 42

16, 35, 36, 41

O 165680

O 165681

O 165702

O 165706

O 165708

O 165709

O 165723

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Avon Products, Inc., 1345 Avenue of the Americas,
New York, Spojené státy americké, New York

Avon Products, Inc., 1345 Avenue of the Americas,
New York, Spojené státy americké, New York

Avon Products, Inc., 1345 Avenue of the Americas,
New York, Spojené státy americké, New York

Horáková Šárka, Padlých hrdinů 255/50B, Havířov -
Životice, Česká republika

CZ SERVIS, s.r.o., Chodovská 3, Praha 4, Česká
republika

GTS CZECH, a.s., Hvězdova 33/1073, Praha 4,
Česká republika

Kielarová Ljuba, Malá Morávka, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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26.03.2001

26.03.2001

26.03.2001

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

26.03.2001

26.03.2001

26.03.2001

(540) PÁROVKA

(740)

(740)

(740)

Ing. Jupa Francis, patentový zástupce, Měchenická 4, Praha
4

Ing. Kendereški Dušan, patentový zástupce, Lidická 51,
Brno

Zeman Petr, patentový zástupce, Hradní 301, Loket

(540)

(540)

(16) časopisy, periodika, noviny, knihy, plakáty,
tiskoviny, fotografie; (35) zprostředkovatelská činnost v
oblasti obchodu, přenos obchodních informací zejména po
internetu, reklama, inzerce, marketing, public relations v
uvedených oblastech; (36) služby realitní kanceláře (koupě,
prodej a pronájem nemovitostí všeho druhu), služby
správců nemovitostí; (41) vydavatelská a nakladatelská
činnost, organizování soutěží, kulturních a společenských
akcí.

(16) obaly cigaret, tabáku, doutníků a dalších kuřáckých
výrobků; (34)  tabák, cigarety, kuřácké potřeby, zápalky,
doutníky a další tabákové výrobky zahrnuté v této třídě.

(9) strojně čitelné nosiče dat a záznamů (nahrané i
nenahrané) a informace na strojně čitelných nosičích,
informace a záznamy šířené v elektronické podobě,
software, interaktivní a grafické programy, elektronická
periodika, elektronické katalogy a jiné neperiodické
produkty v elektronické podobě; (16) periodické a
neperiodické tiskoviny, jako například noviny, časopisy,
katalogy, prospekty, plakáty, letáky a jiné propagační,
reklamní a informační materiály, tiskopisy, vstupenky,
šatní lístky, jídelní a nápojové lístky včetně obalů, mapy,
pohlednice, fotografie a grafická díla, grafické reprodukce a
jiná vyobrazení, databázové produkty v papírové formě,
figurky a jiné dekorační předměty z papírové hmoty,
sáčky, papírové a plastové obaly všeho druhu včetně obalů
na nápoje a potraviny v jiné třídě neobsažené, jiné výrobky
z papíru jako například utěrky, ubrusy, ubrousky, ručníky,
kapesníky, záclony a záclonky, banketní sukně, toaletní
papír, kelímky na nápoje a potraviny, podnosy na pokrmy
pro rychlé občerstvení, svačinové sáčky a jiné obaly na
potraviny, notové záznamy na papírovém nosiči, psací a
kancelářské potřeby, diáře, poznámkové bloky, zápisníky,
kalendáře, dopisní papír, dopisní obálky, kancelářský papír
všeho druhu, pouzdra na psací potřeby, držáky a stojánky
na psací potřeby, stojánky na fotografie, různé stojánky na
kancelářské potřeby, knihy, sešity, obaly na knihy, sešity,
a jiné papírenské a polygrafické výrobky, pořadače,

upomínkové předměty z papíru; (25) oděvy včetně
pracovních, sportovních, koupacích a stejnokrojů,
pokrývky hlavy, oděvní doplňky jako např. rukavice, šály
apod., záclony okenní, závěsy textilní nebo plastové,
textilní rolety, ubrusy, ubrousky, prostírání, banketní
sukně, textilní osušky, ručníky, utěrky, žínky pro
hygienické účely, kapesníky textilní, ložní prádlo, ložní
pokrývky a přikrývky, lůžkové přehozy, přikrývky
cestovní, potahy na nábytek, textilní tapety, vlaječky a
praporky; (35) reklamní, propagační a inzertní činnost,
pořádání komerčních výstav a jiných přehlídek zboží a
služeb komerčního charakteru, šíření informačních a
reklamních materiálů, správa hotelů, lázeňských a
léčebných zařízení, pronajímání reklamních ploch a jiných
ploch pro komerční využití, pronájem a půjčování
kancelářské techniky, zprostředkování obchodních
záležitostí, sekretářské a asistentské služby, pronájem
reklamních ploch; (36) služby směnárny, úschova cenin,
pronájem apartmánů, sálů a salónků, pronájem ploch k
provozování podnikatelské činnosti, zprostředkování
pojištění; (37) úklidové služby, praní, žehlení a opravy
prádla, čištění oděvů a zprostředkování čistírenských
služeb; (38) provozování interní komunikační sítě,
zprostředkování informací z komunikační sítě Internet,
provozování a půjčování osobní dopisové schránky,
pronájem a půjčování telekomunikační techniky; (39)
provozování autodopravy, služby cestovní kanceláře,
průvodcovské služby, zajišťování jízdenek, místenek,
letenek a lodních lístků, zajištění a zprostředkováni
přepravy osob, zavazadel a nákladů, půjčování automobilů,
motocyklů a jízdních kol, posílkové služby, donášky
nákupů, provozování parkovišť a garáží, provozování
skladišť; (41) organizování a pořádání kulturních,
sportovních a zábavních produkcí, zajišťování vstupenek
na sportovní, kulturní, společenské a jiné zábavní akce,
donáška novin a časopisů, vydávání reklamních,
propagačních a informačních materiálů, pořádání
poznávacích a vzdělávacích zájezdů, vydavatelská činnost,
půjčování a pronájem televizních, rozhlasových a jiných
přístrojů pro přenos a reprodukci zvuku a obrazu, půjčování
nosičů zvuku a obrazu, pořádání uměleckých a jiných
přehlídek nekomerčního charakteru, provozování fitnes
centra, vedení kondičního tělocviku; (42) služby spojené s
ubytováním, stravováním a občerstvením, provozování
penzionů, hotelů, lázeňských sanatorií, penzionů, motelů,
restaurací, hostinců, kaváren, vináren, cukráren, barů,
bufetů apod., poradenství v oboru hotelnictví, cestovního
ruchu a lázeňských služeb, zprostředkování lázeňských
služeb, pronájem apartmánů, sálů, salonků a jiných
nebytových prostor obsažených v této třídě, opatrování
dětí, služby tlumočnické a překladatelské, půjčování
sportovního nářadí, provozování sauny, doprovod
lázeňských hostů, odborné služby - kadeřnictví, manikúra a
pedikúra, pronájem a půjčování výpočetní techniky, služby
lázeňské, léčebné a rehabilitační, rovněž s využitím
přírodních léčivých zdrojů minerálních vod, kysličníků, solí
a výrobků z nich, zajišťování léčebných a hotelových
pobytů.

(511)

(511)

(511)

16, 34

9, 16, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42

16, 35, 41

O 165750

O 165752

O 165759

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

Kůs Martin, Sadová 21/458, Praha 6, Česká republika

RNDr. Zeman Jaromír, CSc., Letošov 44,
Nesovice, Česká republika

LDT PANORAMA CZ, a.s., Moravská 42, Karlovy
Vary, Česká republika

(510)

(510)

(510)
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26.03.2001

26.03.2001

26.03.2001

26.03.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

26.03.2001

26.03.2001

26.03.2001

26.03.2001

(540)

(540)

(540)

(540)

MINEPRO

Korkmaz

GÜÇLÜ

Kris

(590) Barevná

(540)

(16) časopisy; (35) reklamní a propagační činnost; (41)
vydavatelství a nakladatelství.

(31) zvířecí krmivo.

(24) bavlněné látky, textilie, tkaniny, zejména damašek,
drožet, flanel, flauš, frýz, hedvábí, manšestry, krep,
krepon, moleskin, pytlovina, samet, zefír, žerzej, úplety,
textilie imitující kůži, netkané, pro boty a obuv, pro
koupelny s výjimkou oděvů, vlněné, z juty, ložní pokrývky
a přikrývky, ložní prádlo, lůžkové přehozy, lůžkoviny,
přehozy, prostírání pod sklenice a talíře, ručníky,
záclonoviny, okenní záclony, plátno, ubrusy, plédy, potahy
na nábytek z textilních materiálů, potahy na postele; (25)
oděvy, obuv a kloboučnické zboží, sportovní oděvy, dresy,
svrchní ošacení -bundy, pletené a stávkové zboží jako např.
tepláky a teplákové bundy, teplákové soupravy, rukavice
pletené, pletené vesty a svetry, pletené šály, pletené
čepice, pletené vložky do rukavic, dětské vrchní pletené
ošacení, pullovery, twinsety (soupravy pulovru a vesty
stejné barvy nebo vzoru), pletené a stávkové prádlo jako
např. plavky, plážové obleky, sportovní ošacení, spodní
prádlo, trička a trikoty, košile, kalhoty, vrchní ošacení,
halenky, sukně, šaty, dámské pracovní pláště, módní
ošacení (počesávané halenky), domácí ošacení (župany,
pyžama, noční košile, šátky, čepce, čepice koupací,
plážové nebo toaletní, dámské osnovní punčochy, ponožky
a podkolenky, barety, klobouky, lodičky, obuv turistická,
obuv sportovní, obuv pletená; (30) káva, čaj, kakao,
čokoláda, cukr, rýže ve všech formách úpravy, tapioka,
mouka, koláče, včetně koláčů se sladkou nebo slanou
náplní, pizzy, těstoviny ochucené a neochucené, plněné
nebo neplněné, obilné přípravky, obilniny vhodné ke
snídani, hotová jídla, složená zcela nebo z části z
koláčového těsta, chléb, suchary, sušenky (slané nebo
sladké), oplatky všeho druhu, dorty, cukroví, pečivo
(všechny uvedené výrobky v přirozené podobě, polévané,
plněné nebo ochucené), výrobky povzbuzující chuť k jídlu -
slané, sladké, obsahující pekařské nebo piškotové těsto
nebo těsto na jemné pečivo, sladkosti, zmrzliny, včetně
zmrzlin složených zcela nebo z části z jogurtu, mražené
ochucené vody, med, sůl, hořčice, ocet, slazené omáčky,
omáčky do těstovin, kořeněné cukroví, koření, sojové

ostré omáčky.

(24) bavlněné látky, textilie, tkaniny, zejména damašek,
drožet, flanel, flauš, frýz, hedvábí, manšestry, krep,
krepon, moleskin, pytlovina, samet, zefír, žerzej, úplety,
textilie imitující kůži, netkané, pro boty a obuv, pro
koupelny s výjimkou oděvů, vlněné, z juty, ložní pokrývky
a přikrývky, ložní prádlo, lůžkové přehozy, lůžkoviny,
přehozy, prostírání pod sklenice a talíře, ručníky,
záclonoviny, okenní záclony, plátno, ubrusy, plédy, potahy
na nábytek z textilních materiálů, potahy na postele; (25)
oděvy, obuv a kloboučnické zboží, sportovní oděvy, dresy,
svrchní ošacení -bundy, pletené a stávkové zboží jako např.
tepláky a teplákové bundy, teplákové soupravy, rukavice
pletené, pletené vesty a svetry, pletené šály, pletené
čepice, pletené vložky do rukavic, dětské vrchní pletené
ošacení, pullovery, twinsety (soupravy pulovru a vesty
stejné barvy nebo vzoru), pletené a stávkové prádlo jako
např. plavky, plážové obleky, sportovní ošacení, spodní
prádlo, trička a trikoty, košile, kalhoty, vrchní ošacení,
halenky, sukně, šaty, dámské pracovní pláště, módní
ošacení (počesávané halenky), domácí ošacení (župany,
pyžama, noční košile, šátky, čepce, čepice koupací,
plážové nebo toaletní, dámské osnovní punčochy, ponožky
a podkolenky, barety, klobouky, lodičky, obuv turistická,
obuv sportovní, obuv pletená; (30) káva, čaj, kakao,
čokoláda, cukr, rýže ve všech formách úpravy, tapioka,
mouka, koláče, včetně koláčů se sladkou nebo slanou
náplní, pizzy, těstoviny ochucené a neochucené, plněné
nebo neplněné, obilné přípravky, obilniny vhodné ke
snídani, hotová jídla, složená zcela nebo z části z
koláčového těsta, chléb, suchary, sušenky (slané nebo
sladké), oplatky všeho druhu, dorty, cukroví, pečivo
(všechny uvedené výrobky v přirozené podobě, polévané,
plněné nebo ochucené), výrobky povzbuzující chuť k jídlu -
slané, sladké, obsahující pekařské nebo piškotové těsto
nebo těsto na jemné pečivo, sladkosti, zmrzliny, včetně
zmrzlin složených zcela nebo z části z jogurtu, mražené
ochucené vody, med, sůl, hořčice, ocet, slazené omáčky,
omáčky do těstovin, kořeněné cukroví, koření, sojové
ostré omáčky.

(24) bavlněné látky, textilie, tkaniny, zejména damašek,
drožet, flanel, flauš, frýz, hedvábí, manšestry, krep,
krepon, moleskin, pytlovina, samet, zefír, žerzej, úplety,
textilie imitující kůži, netkané, pro boty a obuv, pro
koupelny s výjimkou oděvů, vlněné, z juty, ložní pokrývky
a přikrývky, ložní prádlo, lůžkové přehozy, lůžkoviny,
přehozy, prostírání pod sklenice a talíře, ručníky,
záclonoviny, okenní záclony, plátno, ubrusy, plédy potahy
na nábytek z textilních materiálů, potahy na postele; (25)
oděvy, obuv a kloboučnické zboží, sportovní oděvy, dresy,
svrchní ošacení - bundy, pletené a stávkové zboží jako

(511)

(511)

(511)

(511)

31

24, 25, 30

24, 25, 30

24, 25, 30

O 165763

O 165764

O 165765

O 165767

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

TREND AGENCY s.r.o., Ostrovní 126/30, Praha 1,
Česká republika

GUYOKRMA spol. s r.o., U Zahradního Města
1794/4, Praha 10, Česká republika

Nguyen Huy Truong, Sladkovského 13, Brno, Česká
republika

Nguyen Huy Truong, Sladkovského 13, Brno, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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26.03.2001

26.03.2001

26.03.2001

26.03.2001

26.03.2001

27.03.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

26.03.2001

26.03.2001

26.03.2001

26.03.2001

26.03.2001

27.03.2001

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

ALEGRETTO

SHERON STABIL
ANTIFREEZE

SHERON MAXI D
ANTIFREEZE

SHERON EKO
ANTIFREEZE

SOLARFREEZE
(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Mgr. Kučera Martin, Elišky Peškové 15, Praha 5

Ing. Soukup Petr, Patentová kancelář, Švédská 3, Olomouc

Ing. Soukup Petr, Patentová kancelář, Švédská 3, Olomouc

Ing. Soukup Petr, Patentová kancelář, Švédská 3, Olomouc

Ing. Soukup Petr, Patentová kancelář, Švédská 3, Olomouc

Mgr. Vaněčková Ilona, advokát, Řezníček, Vaněčková
Advokátní kancelář, Nábřežní 4, Praha 5

(540)

např. tepláky a teplákové bundy, teplákové soupravy,
rukavice pletené, pletené vesty a svetry, pletené šály,
pletené čepice, pletené vložky do rukavic, dětské vrchní
pletené ošacení, pullovery, twinsety, pletené a stávkové
prádlo jako např. plavky, plážové obleky, sportovní
ošacení, spodní prádlo, trička a trikoty, košile, kalhoty,
vrchní ošacení, halenky, sukně, šaty, dámské pracovní
pláště, módní ošacení (počesávané halenky), domácí
ošacení (župany, pyžama, noční košile), šátky, čepce,
čepice koupací, plážové nebo toaletní, dámské osnovní
punčochy, ponožky a podkolenky, barety, klobouky,
lodičky, obuv turistická, obuv sportovní, obuv pletená; (30)
káva, čaj, kakao, čokoláda, cukr, rýže ve všech formách
úpravy, tapioka, mouka, koláče, včetně koláčů se sladkou
nebo slanou náplní, pizzy, těstoviny ochucené a
neochucené, plněné nebo neplněné, obilné přípravky,
obilniny vhodné ke snídani, hotová jídla, složená zcela
nebo z části z koláčového těsta, chléb, suchary, sušenky
(slané nebo sladké), oplatky všeho druhu, dorty, cukroví,
pečivo (všechny uvedené výrobky v přirozené podobě,
polévané, plněné nebo ochucené), výrobky povzbuzující
chuť k jídlu - slané, sladké, obsahující pekařské nebo
piškotové těsto nebo těsto na jemné pečivo, sladkosti,
zmrzliny, včetně zmrzlin složených zcela nebo zčásti z
jogurtu, mražené ochucené vody, med, sůl, hořčice, ocet,
slazené omáčky, omáčky do těstovin, kořeněné cukroví,
koření, sojové ostré omáčky.

(42) ubytovací a hostinská činnost.

(1) chemické výrobky určené pro průmysl (zejména
chladicí a brzdové kapaliny a nemrznoucí směsi do
chladicích souprav dopravních prostředků); (2) ochranné
výrobky proti korozi; (3) přípravky pro čištění, leštění,
odmašťování a broušení, autokosmetika, přípravky k
ošetřování povrchů materiálů na bázi vosků, přípravky na
odstraňování skvrn laků a barev z karosérií automobilů a
skel.

(1) chemické výrobky určené pro průmysl (zejména
chladící a brzdové kapaliny a nemrznoucí směsi do
chladících souprav dopravních prostředků); (2) ochranné
výrobky proti korozi; (3) přípravky pro čištění, leštění,
odmašťování a broušení, autokosmetika, přípravky k
ošetřování povrchů materiálů na bázi vosků, přípravky na
odstraňování skvrn laků a barev z karosérií automobilů a
skel.

(1) chemické výrobky určené pro průmysl (zejména
chladicí a brzdové kapaliny a nemrznoucí směsi do
chladicích souprav dopravních prostředků); (2) ochranné
výrobky proti korozi; (3) přípravky pro čištění, leštění,
odmašťování a broušení, autokosmetika, přípravky k
ošetřování povrchů materiálů na bázi vosků, přípravky na
odstraňování skvrn laků a barev z karosérií automobilů a
skel.

(1) chemické výrobky určené pro průmysl (zejména
chladicí a brzdové kapaliny a nemrznoucí směsi do
chladicích souprav dopravních prostředků); (2) ochranné
výrobky proti korozi; (3) přípravky pro čištění, leštění,
odmašťování a broušení, autokosmetika, přípravky k
ošetřování povrchů materiálů na bázi vosků, přípravky na
odstraňování skvrn laků a barev z karosérií automobilů a
skel.

(35) činnost reklamní agentury, zprostředkovatelská
činnost v oblasti obchodu a obchodních služeb, činnost
organizačních a ekonomických poradců.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

42

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

35

O 165771

O 165773

O 165774

O 165775

O 165776

O 165795

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Nguyen Huy Truong, Sladkovského 13, Brno, Česká
republika

DORINT HOTELS AND RESORTS spol.s r.o.,
Vinohradská 157a, Praha 3, Česká republika

DF PARTNER, s.r.o., Zádveřice 165, Vizovice, Česká
republika

DF PARTNER, s.r.o., Zádveřice 165, Vizovice, Česká
republika

DF PARTNER, s.r.o., Zádveřice 165, Vizovice, Česká
republika

DF PARTNER, s.r.o., Zádveřice 165, Vizovice, Česká
republika

MD FACILITY s.r.o., Mládežnická 409, Neratovice,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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27.03.2001

27.03.2001

27.03.2001

27.03.2001

28.03.2001

28.03.2001

28.03.2001

29.03.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

28.03.2001

27.03.2001

27.03.2001

27.03.2001

28.03.2001

28.03.2001

28.03.2001

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)Rádio BLANÍK -
POHODOVÉ ČESKÉ

RÁDIO

RADIO CITY - HRAJEME
DOBŘE

RÁDIO BLANÍK - ČESKÉ
PÍSNIČKY, KTERÉ MÁTE

RÁDI

Soutěž o nejlepší výrobek
nazvaná "KUTIL ROKU"

BRISE ONE TOUCH MINI
SPRAY

(740)
(740)

(740)

(740)

Ing. Kratochvíl Václav, Husníkova 2086, Praha 5
JUDr. Nádravský Jan, advokát, Advokátní kancelář JUDr.
NÁDRAVSKÝ & SYN, Rudolfovská 88, České Budějovice

JUDr. Pavel Zelený, advokát, Společná advokátní kancelář
Všetečka, Zelený, Švorčík, Kalenský a partneři, Hálkova 2,
Praha 2

Ing. Chlustina Jiří, UNIPATENT, J.Masaryka 43-47, Praha
2-Vinohrady

(540)

(540)

(17) guma jako surovina nebo polotovar; (19) nekovové
hmoty pro stavby, protihlukové tvárnice, antivibrační
rohože, pochůzkové tvárnice, velkoplošné rohože,
svodidlové tvárnice, bokovnice pro městský a železniční
provoz, kabelové lávky, desky pro ustájení, protiskluzové
desky, protipádové desky, nekovová dlažba, geotextilie,
nekovové obklady stěn, nekovové panely; (40) podnikání
v oblasti nakládání s odpady, zpracování a recyklace
odpadu, zpracování plastů a pryže.

(35) propagační činnost, reklama; (38) spoje
(komunikace), vysílání vědeckých, vzdělávacích,
výchovných, zábavných, hudebních, sportovních,
kulturních a jiných rozhlasových programů; (41) zábava,
kulturní aktivity.

(35) propagační činnost, reklama; (38) spoje
(komunikace), vysílání vědeckých, vzdělávacích,
výchovných, zábavných, hudebních, sportovních,
kulturních a jiných rozhlasových programů; (41) zábava,
kulturní aktivity.

(35) propagační činnost, reklama; (38) spoje
(komunikace), vysílání vědeckých, vzdělávacích,
výchovných, zábavných, hudebních, sportovních,
kulturních a jiných rozhlasových programů; (41) zábava,
kulturní aktivity.

(41) soutěž o nejlepší výrobek, který je vyroben amatérem
(ne profesionálně), nazvaná "KUTIL ROKU", je
vyhlašována vždy počátkem roku a vyhodnocována dle
rozhodnutí pořadatele na některé z výstav.

(5) osvěžovače vzduchu.

(16) papír a výrobky z papíru, lepenky a kartonážní
výrobky, tiskoviny, časopisy, periodika, knihy, výrobky
knihařské, fotografie, psací potřeby, lepidla kancelářská a
pro domácnost, tuhy, tužky, pastely, uhly, štětce, psací
stroje, kancelářské potřeby kromě nábytku, učební a školní
potřeby a pomůcky, hrací karty, tiskařské štočky, papírové
ubrousky, kapesníky, obalové materiály z plastických
hmot, papírové obaly, obrazy, omalovánky, obtisky,
pexesa, razítka a razidla, písmena pro tiskárny; (25) oděvy,
prádlo, obuv, střevíce, trepky, kloboučnické zboží; (28)
hry, venkovní společenské hry, hračky, tělocvičné a
sportovní nářadí a náčiní, rybářské potřeby (s výjimkou
sítí), vánoční ozdoby s výjimkou osvětlení a cukrovinek.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

17, 19, 40

35, 38, 41

35, 38, 41

35, 38, 41

41

5

16, 25, 28

O 165847

O 165849

O 165850

O 165851

O 165856

O 165893

O 165904

O 165913

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

BOHEMIAelast, a.s., Březiněvská 385, Hovorčovice,
Česká republika

CITY MULTIMEDIA spol.s r.o., Korunní 98, Praha
10, Česká republika

CITY MULTIMEDIA spol.s r.o., Korunní 98, Praha
10, Česká republika

CITY MULTIMEDIA spol.s r.o., Korunní 98, Praha
10, Česká republika

Výstaviště České Budějovice a.s., Husova 523,
České Budějovice, Česká republika

S.C.JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe Street,
Racine, Spojené státy americké, Wisconsin

Chráska Jan, Zimova 625/3, Praha 4 - Kamýk,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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29.03.2001

29.03.2001

29.03.2001

29.03.2001

29.03.2001

29.03.2001

29.03.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

29.03.2001

29.03.2001

29.03.2001

29.03.2001

29.03.2001

29.03.2001

29.03.2001

29.03.2001

(540)

(540)

BEXIM

GLASSTEC

(740) Ing. Markes Libor, Grohova 54, Brno

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(11) zařízení pro osvětlení, topení, výrobu páry, zařízení
pro vaření, chlazení, sušení, ventilaci, klimatizaci, distribuci
vody, svítidla a jejich části; (20) nábytek jako bytové
zařízení, zrcadla, rámy; (35) činnost propagační, inzertní a
reklamní, obchodní zprostředkovatelství, marketing.

(18) kufry, batohy, kabelky, peněženky, sportovní brašny;
(25) oděvní a textilní výrobky, zejména košile, vesty,
svetry, boty, čepice, šátky, trička, kalhoty, pásky,
ponožky, plavky, saka, šaty, pletené zboží, klobouky,
pyžama.

(33) alkoholické nápoje (s výjimkou piva); (34) tabák,
potřeby pro kuřáky, zápalky.

(3) kosmetika, drogerie; (25) oděvy, obuv; (35) reklama,
propagace, zprostředkování obchodních činností a
záležitostí.

(9) brýle a jejich doplňky - čočky, obroučky, pouzdra,
závěsy (řetízky) k brýlím, závěsy (šnůrky) k brýlím.

(9) brýle a jejich doplňky - čočky, obroučky, pouzdra,
závěsy (řetízky) k brýlím, závěsy (šnůrky) k brýlím.

(9) sklo konkávní optické, skleněné tyče pro přístroje;
(19) sklo bezpečnostní (pro stavby), ochranné sklo proti
ionizačnímu záření; (21) sklo lité, práškové sklo, skleněné
tyče.

(16) originály obrazů, grafik; (20) nábytek a jeho části;
(42) návrhy řešení interiérů, zařizování budov, bytů a
kanceláří, včetně zařizování nábytkem, grafické návrhy
obecně, návrhy interiérových prvků, vč. nábytku, doplňků,
dekorace, konstrukce nábytku, výkresová a projektová

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

11, 20, 35

18, 25

33, 34

3, 25, 35

9

9

9, 19, 21

16, 20, 42

O 165917

O 165918

O 165919

O 165921

O 165923

O 165927

O 165928

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

BEXIM, spol. s r.o., Rolnická 7/21, Brno, Česká
republika

HONG FENG COMPANY, s.r.o., Mělnická 355,
Líbeznice, Česká republika

CZ TABÁK a.s., Bratranců Veverkových 396,
Pardubice, Česká republika

Jirků Roman, K sokolovně 424, Hradec Králové,
Česká republika

LG Trade a.s., Na Hořici 65, Dobrovíz, Česká
republika

Catherine s.r.o., Jeremiášova 534, Praha 5, Česká
republika

BRITA Trade, s.r.o., Vožická čp. 2068, Tábor, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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29.03.2001

29.03.2001

29.03.2001

29.03.2001

29.03.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

29.03.2001

29.03.2001

29.09.2000

29.09.2000

29.03.2001

(740)

(740)

(740)

(740)
JUDr. Jirková Ivana, Jungmannova 24, Praha 1

Mgr. Petra S. de Brantes, KOREJZOVÁ & SPOL. Advokátní
a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

JUDr. Petr Kalenský, Společná advokátní kancelář Všetečka
Zelený Švorčík Kalenský a Partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Petr Kalenský, Společná advokátní kancelář Všetečka
Zelený Švorčík Kalenský a Partneři, Hálkova 2, Praha 2

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

dokumentace, grafické návrhy logotipů, grafické návrhy
tiskovin.

(9) ochranné přilby pro různé sporty, ochranné oděvy a
rukavice; (25) oblečení a oděvy všeho druhu, zejména
celosezónní oblečení a oděvy pro sport, turistiku a volný
čas, obuv všeho druhu, zejména celosezónní obuv pro sport,
turistiku a volný čas, ponožky, podkolenky, punčochy,
pokrývky hlavy všeho druhu, zejména čepice, kulichy,
lyžařské čepice, čepice s kšiltem, čelenky, trička, spodní
prádlo, šály, šátky, rukavice všeho druhu spadající do této
třídy; (28) tělocvičné a sportovní nářadí a náčiní všeho
druhu včetně příslušenství a náhradních dílů, zejména pro
zimní sporty, míčové sporty a míčové hry, zahrnující
sjezdové, běžecké, skokanské, kolečkové lyže, vázání,
brusle, kolečkové brusle, hole lyžařské, hokejové, golfové,
vosky, sportovní rukavice všeho druhu, chrániče proti
úrazům jako jsou chrániče loktů, ramen, rukou, holení,
nohou, betony, lapačky, výražečky, hrací míče a míčky
např. pro fotbal, tenis, golf, rakety, pálky, veškerá
sportovní výzbroj, výstroj a sportovní výrobky spadající
do této třídy; (35) akviziční, marketingová, propagační,
reklamní, informační a inzertní obchodní a podnikatelská
činnost např. ve sdělovacích prostředcích, ve veřejných
dopravních prostředcích, na veřejných komunikacích, v
novinách, periodikách, na letácích, na prospektech, na
plakátech, v katalozích, v síti Internet apod., propagační,
reklamní a informační materiály všeho druhu včetně jejich
rozšiřování, velkoplošná reklama, poradenství a pomoc při
provozu obchodu, zprostředkování obchodněpodnikatelské
činnosti, průzkum trhu, předvádění výše specifikovaného
zboží a distribuce vzorků tohoto zboží pro reklamní a
akviziční účely; (37) montáž a servis sportovního nářadí,
vybavení, náhradních dílů, doplňků, zejména pro zimní
sporty a míčové sporty; (41) půjčování a pronájem
sportovního nářadí, vybavení a jejich doplňků, zejména pro
zimní sporty, míčové hry a sporty, informace o
možnostech sportovních rekreací, organizování
sportovních soutěží, tělesná výchova, praktický sportovní
výcvik, instruktáž, zejména pro zimní a míčové sporty,
pořádání a řízení sportovních školení a soustředění, soutěží,
závodů; (42) odborná poradenská a zprostředkovatelská
činnost v rozsahu uvedených výrobků, jejich částí a
doplňků v rámci této třídy.

(34) tabák v surovém nebo zpracovaném stavu, tabák na
kouření, lulkový tabák, tabák pro ruční balení cigaret,
žvýkací tabák, cigarety, doutníky, cigarillos, přípravky ke
kouření prodávané samostatně nebo ve směsích s tabákem,
nikoliv k lékařským nebo léčebným účelům, šňupavý tabák,
potřeby pro kuřáky zahrnuté ve tř. 34, cigaretové papíry,
cigaretové dutinky a zápalky.

(9) počítačový hardware, počítačový hardware obsahující
vysoce vodivé kovové polovodičové vrstvy.

(9) počítačový hardware, počítačový hardware obsahující
vysoce vodivé kovové polovodičové vrstvy.

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 25, 28, 35, 37, 41, 42

34

9

9

O 165929

O 165931

O 165932

O 165933

O 165934

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Šebková Hana, Nad Studánkou 7, Praha 4, Česká
republika

Nyč Radim, Skalní 493/1, Liberec, Česká republika

Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road,
Weybridge, Surrey KT13 OQU, Velká Británie

International Business Machines Corporation,
New Orchard Road, Armonk, Spojené státy americké,
New York

International Business Machines Corporation,
New Orchard Road, Armonk, Spojené státy americké,
New York

(510)

(510)

(510)

(510)
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29.03.2001

29.03.2001

29.03.2001

29.03.2001

29.03.2001

29.03.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

29.03.2001

29.03.2001

29.03.2001

29.03.2001

29.03.2001

29.03.2001

(540)

(540)

SATAN

AB building

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Kubíčková Květa, Doubravčická 2201, Praha 10

Ing. Kubíčková Květa, Doubravčická 2201, Praha 10

JUDr. Traplová Jarmila, Advokátní a patentová kancelář
Traplová, Hakr, Kubát, Přístavní 24, Praha 7

JUDr. Aleš Zábrš, advokát a patentový zástupce, Na
Beránce 2, Praha 6

JUDr. Aleš Zábrš, advokát a patentový zástupce, Na
Beránce 2, Praha 6

Ing. Jupa Francis, patentový zástupce, Měchenická 4, Praha
4

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(19) cementové materiály, beton, betonové směsi,
betonové prefabrikáty, malta, maltové směsi všeho druhu;
(37) stavební práce, zprostředkovatelská činnost v oboru
stavebnictví; (39) přeprava, doprava, skladování a uložení
stavebních materiálů; (42) poradenská a konzultační
činnost ve stavebnictví.

(19) cementové materiály, beton, betonové směsi,
betonové prefabrikáty, malta, maltové směsi všeho druhu;
(37) stavební práce, zprostředkovatelská činnost v oboru
stavebnictví; (39) přeprava, doprava, skladování a uložení
stavebních materiálů; (42) poradenská a konzultační
činnost ve stavebnictví.

(33) šampaňské víno, sekt.

(7) stroje a zařízení, zejména stroje elektrické
(generátory), stroje parní a výměníky tepla všeho druhu
jako součásti strojů, motory, soukolí a hnací řemeny; (11)
zařízení osvětlovací, topná, na výrobu páry, zařízení pro
vaření, chlazení, sušení, větrání, ohřev vody a vzduchu,
zejména tepelná technika všeho druhu, teplovodní
agregáty, kotle, solární zařízení, klimatizační zařízení a
zařízení na úpravu vzduchu, výměníky tepla všeho druhu,
které nejsou součástmi strojů; (37) stavebnictví, opravy a
montážní činnost.

(36) zprostředkovatelská činnost v oblasti správy
nemovitostí, činnost realitní kanceláře, správa realit,
pronájem nemovitostí; (37) stavby a opravy a montážní
činnost, zejména provádění staveb všeho druhu, jejich
změn a odstraňování; (42) inženýrská, projektová a
investiční činnost ve stavebnictví, technická poradenská
činnost ve stavebnictví.

(9) veškeré nosiče informací v rozsahu této třídy; (38)
televizní vysílání; (41) výchovná a zábavní činnost,
televizní pořad.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

19, 37, 39, 42

19, 37, 39, 42

33

7, 11, 37

36, 37, 42

9, 38, 41

9, 38, 41

O 165935

O 165936

O 165943

O 165944

O 165958

O 165959

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Pavlica Jiří, Rudy Kubíčka 1000, Uherské Hradiště,
Česká republika

Pavlica Jiří, Rudy Kubíčka 1000, Uherské Hradiště,
Česká republika

KRUG, Vins Fins de Champagne S.A., 5, rue
Coquebert, Reims, Francie

Ocelové konstrukce s.r.o., Staroměstská 6, České
Budějovice, Česká republika

AB building s.r.o., Na Veselí 1687/45, Praha 4,
Česká republika

FTV PREMIÉRA, spol.s r.o., Na Žertvách 24/132,
Praha 8, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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30.03.2001

02.04.2001

02.04.2001

02.04.2001

02.04.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

30.03.2001

02.04.2001

02.04.2001

02.04.2001

02.04.2001

(740)

(740)

Ing. Jupa Francis, patentový zástupce, Měchenická 4, Praha
4

JUDr. Ing. Jerman Václav, advokát, Boloňská 302/28, Praha
10 - H.Měcholupy

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(9) veškeré nosiče informací v rozsahu této třídy; (38)
televizní vysílání; (41) výchovná a zábavní činnost,
televizní pořad.

(9) aparáty pro záznam, převod, reprodukci zvuku, obrazu
nebo dat včetně jejich jednotlivých součástí, příslušenství a
náhradních dílů ze třídy 9, zařízení, včetně vedení pro
vysílání, přenos, směrování, spojování a příjem informací
pomocí elektromagnetických vln, přístroje pro zpracování
informací a počítače včetně jejich jednotlivých součástí a
náhradních dílů ze třídy 9, počítačový software, počítačové
programy, nosiče dat, zvuku i obrazu nahrané i nenahrané,
data, databáze, databázové produkty a jiné informace,
záznamy a informační produkty samy o sobě a v
elektronických, datových, informačních a
telekomunikačních sítích všeho druhu a na nosičích dat
všeho druhu, s výjimkou papírových nosičů ze třídy 16,
elektronické sítě, automaty prodejní, reklamní přístroje na
střídavé obrazy, reklamní světelné přístroje, mobilní
telefony; (16) výrobky z papíru, lepenky a z plastických
hmot zařazené ve třídě 16 pro reklamní, marketingové a
propagační účely, kancelářské potřeby pro reklamní,
marketingové a propagační účely, tiskoviny, časopisy
(periodika), knihy, databáze a databázové produkty v
papírové formě; (35) reklama, propagace, pronájem
reklamních materiálů, reklamní nebo inzertní materiály,
reklamní texty, informace obchodní nebo podnikatelské,
systematizace informací do počítačových databází, odborné
obchodní poradenství, obchodní konzultační a
zprostředkovatelské služby, vzkazy, dotazy jako telefonní
služby; (36) leasing, zprostředkovatelská činnost v dané
oblasti; (37) výstavba veřejné mobilní telekomunikační
sítě, telefony (instalace); (38) spoje (komunikace), provoz
veřejné mobilní telekomunikační a datové sítě,
telekomunikační informace, půjčování telekomunikačních
zařízení, komunikace (telefonní), telefonické služby,
počítačová komunikace, elektronická pošta, služby
připojení k mezinárodní síti Internet, služby na Internetu
zahrnuté v této třídě, posílání (výměna) informací a zpráv,
pronájem přístrojů pro přenos zpráv, pronájem zařízení
pro přenos informací; (41) vydávání knih a časopisů,

informace o možnostech vzdělání, výchovy, zábavy,
sportovních a kulturních aktivit, organizování soutěží
(zábavných, vzdělávacích), organizování sportovních
soutěží, vzdělávací informace; (42) poskytování
(pronájem) počítačového software, pronájem počítačů,
poradenství v oblasti počítačového hardware, poradenství v
oblasti informační technologie, poradenství v oblasti
telekomunikací.

(32) pivo; (39) průvodcovská činnost v oblasti cestovního
ruchu, organizování a provozování exkurzí; (41)
provozování muzea.

(16) časopis "VIDEO DOMÁCÍ KINO" - periodikum.

(29) olej sójový jedlý, olej řepkový jedlý, olej slunečnicový
jedlý, olej olivový jedlý, olej kukuřičný jedlý, tuky jedlé.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42

32, 39, 41

16

29

9, 16, 18, 25

O 166004

O 166017

O 166019

O 166020

O 166021

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

FTV PREMIÉRA, spol.s r.o., Na Žertvách 24/132,
Praha 8, Česká republika

RADIOMOBIL a.s., Londýnská 59, Praha 2, Česká
republika

PLZEŇSKÝ PRAZDROJ, a. s., U Prazdroje 7, Plzeň,
Česká republika

OMEGA PUBLISHING GROUP, s.r.o., Bubenské
nábřeží 306/13, Praha 7, Česká republika

GLOBIZ INTERNATIONAL, s.r.o., Svatopetrská 7,
Brno, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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02.04.2001

02.04.2001

02.04.2001

03.04.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

02.04.2001

02.04.2001

02.04.2001

02.04.2001

03.04.2001

(540)

(540)

(540)

LING

DOLPHIN

www.optima.cz
(740)

(740)

(740)

Ing. Rylková Iva, Polská 1525, Ostrava-Poruba

Ing. Rylková Iva, Polská 1525, Ostrava-Poruba

Ing. Smrčková Marie, patentový zástupce, Velflíkova 8,
Praha 6

(540)

(540)

(540)

(9) dýchací přístroje pro plavání pod vodou včetně
šnorchlů, potápěčské přístroje, potápěčské oděvy,
potápěčské rukavice, potápěčské masky, potápěčské boty a
jiná potápěčská výstroj zahrnutá v této třídě, dýchací
masky, filtry do dýchacích masek, bóje záchranné,
záchranné a bezpečnostní přezky a karabiny, fotoaparáty
včetně podvodních, videokamery včetně podvodních,
speciální boxy na videokamery a na fotoaparáty; (16)
knihy, časopisy, fotografie, manuály a jiné výrobky z
papíru, fixy, psací potřeby; (18) batohy, ruksaky, tašky,
kufry a jiná zavazadla; (25) oděvy, sportovní a plavecké
oděvy.

(16) knihy, časopisy, fotografie, manuály a jiné výrobky z
papíru, fixy, psací potřeby; (18) batohy, ruksaky, tašky,
kufry a jiná zavazadla; (25) oděvy, sportovní a plavecké
oděvy.

(11) přístroje pro topení.

(9) brýle a jejich doplňky - čočky, obroučky, pouzdra,
závěsy (řetízky) k brýlím, závěsy (šňůrky) k brýlím.

(16) učební pomůcky dřevěné, např. skládačky, stavebnice,
počítadla, též ochranné obaly zejména plastové; (20)
bižuterie dřevěná; (28) dřevěné hračky, společenské hry.

(35) reklama (on line-) na počítačové komunikační síti,
on-line inzerce, vyhledávání informací v počítačových
souborech, pronájem reklamního času ve všech
komunikačních médiích, poskytování obchodních
informací a služeb pomocí internetu, zprostředkování
internetového obchodu, komerční využití internetu v
oblastech komerčních internetových médií a vyhledávacích
služeb, zhotovování kopií počítačových programů; (38)
provozování počítačových sítí, služby poskytované
elektronickými informačními tabulemi (telekomunikační
služby), poskytování telekomunikačního připojení do
světové počítačové sítě, služby zabezpečující vstup do
telekomunikačních sítí,  telekonferenční služby,
poskytování uživatelského přístupu do světové počítačové
sítě, pronájem přístrojů pro přenos zpráv, služby
zabezpečující audiovizuální komunikaci prostřednictvím
informačních a telekomunikačních sítí, např. počítačové
sítě Internet, satelitu, poskytování přístupu k Internetu,
elektronická pošta, výměna zpráv, šíření a výměna
informací a zpráv prostřednictvím informačních a
telekomunikačních sítí, např. počítačové sítě Internet,
poskytování (on-line) počítačových her z počítačových
sítí; (39) skladování údajů a dokumentů elektronicky
uložených; (40) elektronická ediční činnost v malém (DTP
služby), digitální tvorba obrazů na výstupních zařízeních;
(41) vydávání (on-line) knih a časopisů v elektronické
formě, poskytování elektronických publikací on-line (bez
možnosti kopírování); (42) tvorba software a programů,
programování, software-návrhy, převod a konverzace
počítačových programů a údajů (kromě fyzické
konverzace), převod a konverzace údajů a dokumentů z
fyzických médií na elektronické 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 počítačových programů, údržba
počítačových programů, pronájem času na přístup do
počítačových databází, elektronická grafická ediční činnost
v malém (DTP služby), grafická digitální tvorba obrazů na
výstupních zařízeních.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

16, 18, 25

11

9

16, 20, 28

35, 38, 39, 40, 41, 42

O 166022

O 166032

O 166034

O 166054

O 166063

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

V a C společnost s ručením omezeným, Orlová-
Poruba 297, Česká republika

V a C společnost s ručením omezeným, Orlová-
Poruba 297, Česká republika

Ing. Lyčka Zdeněk, nám. Osvobození 8, Krnov,
Česká republika

LG TRADE a.s., Na Hořici 65, Dobrovíz, Česká
republika

Ing. Milan Konečný - M.I.K., U Škol 952, Bučovice,
Česká republika

AutoCont a.s., Nemocniční 12, Ostrava-Moravská
Ostrava, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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03.04.2001

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

03.04.2001

03.04.2001

03.04.2001

(540)

(540)

(540)

www.sil.cz

www.autocont.cz

www.triline.cz

(35) reklama (on line-) na počítačové komunikační síti,
on-line inzerce, vyhledávání informací v počítačových
souborech, pronájem reklamního času ve všech
komunikačních médiích, poskytování obchodních
informací a služeb pomocí internetu, zprostředkování
internetového obchodu, komerční využití internetu v
oblastech komerčních internetových médií a vyhledávacích
služeb, zhotovování kopií počítačových programů; (38)
provozování počítačových sítí, služby poskytované
elektronickými informačními tabulemi (telekomunikační
služby), poskytování telekomunikačního připojení do
světové počítačové sítě, služby zabezpečující vstup do
telekomunikačních sítí,  telekonferenční služby,
poskytování uživatelského přístupu do světové počítačové
sítě, pronájem přístrojů pro přenos zpráv, služby
zabezpečující audiovizuální komunikaci prostřednictvím
informačních a telekomunikačních sítí, např. počítačové
sítě Internet, satelitu, poskytování přístupu k Internetu,
elektronická pošta, výměna zpráv, šíření a výměna
informací a zpráv prostřednictvím informačních a
telekomunikačních sítí, např. počítačové sítě Internet,
poskytování (on-line) počítačových her z počítačových
sítí; (39) skladování údajů a dokumentů elektronicky
uložených; (40) elektronická ediční činnost v malém (DTP
služby), digitální tvorba obrazů na výstupních zařízeních;
(41) vydávání (on-line) knih a časopisů v elektronické
formě, poskytování elektronických publikací on-line (bez
možnosti kopírování); (42) tvorba software a programů,
programování, software-návrhy, převod a konverzace
počítačových programů a údajů (kromě fyzické
konverzace), převod a konverzace údajů a dokumentů z
fyzických médií na elektronické 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 počítačových programů, údržba
počítačových programů, pronájem času na přístup do
počítačových databází, elektronická grafická ediční činnost
v malém (DTP služby), grafická digitální tvorba obrazů na
výstupních zařízeních.

(35) reklama (on line-) na počítačové komunikační síti,
on-line inzerce, vyhledávání informací v počítačových
souborech, pronájem reklamního času ve všech
komunikačních médiích, poskytování obchodních
informací a služeb pomocí internetu, zprostředkování
internetového obchodu, komerční využití internetu v
oblastech komerčních internetových médií a vyhledávacích
služeb, zhotovování kopií počítačových programů; (38)
provozování počítačových sítí, služby poskytované
elektronickými informačními tabulemi (telekomunikační
služby), poskytování telekomunikačního připojení do
světové počítačové sítě, služby zabezpečující vstup do

telekomunikačních sítí,  telekonferenční služby,
poskytování uživatelského přístupu do světové počítačové
sítě, pronájem přístrojů pro přenos zpráv, služby
zabezpečující audiovizuální komunikaci prostřednictvím
informačních a telekomunikačních sítí, např. počítačové
sítě Internet, satelitu, poskytování přístupu k Internetu,
elektronická pošta, výměna zpráv, šíření a výměna
informací a zpráv prostřednictvím informačních a
telekomunikačních sítí, např. počítačové sítě Internet,
poskytování (on-line) počítačových her z počítačových
sítí; (39) skladování údajů a dokumentů elektronicky
uložených; (40) elektronická ediční činnost v malém (DTP
služby), digitální tvorba obrazů na výstupních zařízeních;
(41) vydávání (on-line) knih a časopisů v elektronické
formě, poskytování elektronických publikací on-line (bez
možnosti kopírování); (42) tvorba software a programů,
programování, software-návrhy, převod a konverzace
počítačových programů a údajů (kromě fyzické
konverzace), převod a konverzace údajů a dokumentů z
fyzických médií na elektronické 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 počítačových programů, údržba
počítačových programů, pronájem času na přístup do
počítačových databází, elektronická grafická ediční činnost
v malém (DTP služby), grafická digitální tvorba obrazů na
výstupních zařízeních.

(35) reklama (on line-) na počítačové komunikační síti,
on-line inzerce, vyhledávání informací v počítačových
souborech, pronájem reklamního času ve všech
komunikačních médiích, poskytování obchodních
informací a služeb pomocí internetu, zprostředkování
internetového obchodu, komerční využití internetu v
oblastech komerčních internetových médií a vyhledávacích
služeb, zhotovování kopií počítačových programů; (38)
provozování počítačových sítí, služby poskytované
elektronickými informačními tabulemi (telekomunikační
služby), poskytování telekomunikačního připojení do
světové počítačové sítě, služby zabezpečující vstup do
telekomunikačních sítí,  telekonferenční služby,
poskytování uživatelského přístupu do světové počítačové
sítě, pronájem přístrojů pro přenos zpráv, služby
zabezpečující audiovizuální komunikaci prostřednictvím
informačních a telekomunikačních sítí, např. počítačové
sítě Internet, satelitu, poskytování přístupu k Internetu,
elektronická pošta, výměna zpráv, šíření a výměna
informací a zpráv prostřednictvím informačních a
telekomunikačních sítí, např. počítačové sítě Internet,
poskytování (on-line) počítačových her z počítačových
sítí; (39) skladování údajů a dokumentů elektronicky
uložených; (40) elektronická ediční činnost v malém (DTP
služby), digitální tvorba obrazů na výstupních zařízeních;
(41) vydávání (on-line) knih a časopisů v elektronické
formě, poskytování elektronických publikací on-line (bez
možnosti kopírování); (42) tvorba software a programů,
programování, software-návrhy, převod a konverzace
počítačových programů a údajů (kromě fyzické
konverzace), převod a konverzace údajů a dokumentů z

(511)

(511)

(511)

35, 38, 39, 40, 41, 42

35, 38, 39, 40, 41, 42

35, 38, 39, 40, 41, 42

O 166064

O 166065

O 166066

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

AutoCont a.s., Nemocniční 12, Ostrava-Moravská
Ostrava, Česká republika

AutoCont a.s., Nemocniční 12, Ostrava-Moravská
Ostrava, Česká republika

(510)

(510)

(510)
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03.04.2001

03.04.2001

02.04.2001

(540) (540)MARLIN SOLIGE

(740)

(740)

Ing. Vandělíková Jana, Bohemia Patent, Petrská 12, Praha
1

Ing. Vandělíková Jana, Bohemia Patent, Petrská 12, Praha
1

(590) Barevná

(540)

fyzických médií na elektronické 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 počítačových programů, údržba
počítačových programů, pronájem času na přístup do
počítačových databází, elektronická grafická ediční činnost
v malém (DTP služby), grafická digitální tvorba obrazů na
výstupních zařízeních.

(35) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a
ekonomických poradců, zprostředkování služeb v oblasti
personálního poradenství; (36) činnost finančních poradců;
(41) pořádání odborných kurzů, školení a jiných
vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, poradenská
činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti,
výuka jazyků.

(6) obecné kovy a jejich slitiny, kovové stavební
materiály, kabely a kovové dráty, kovové potřeby
zámečnické a klempířské, kovová dlažba, dláždění a
dlaždice, kovové dopravní značky, drátěné pletivo, kovové
dveře, rámy a kování, kovové potrubí, ložiskové kovy,
kovové konstrukce pevné i přenosné, kovové lešení,
kontejnery, palety, kovové nádoby a sudy, kovové nádoby
na ztlačený a/nebo zkapalněný plyn, kovové markýzy,
stavební kovové příčky, signalizační panely, silniční
svodidla, sochy a sošky z obecných kovů, žaluzie; (7) ručně
ovládané elektrické nářadí, pilařské stroje, stroje a přístroje
ke zpracování dřeva a jiných hmot, řezačky, pily všeho
druhu, pilové pásy, vrtačky, kladiva, vrtací šroubováky,
brusky, frézy, děrovače, vysavače pro suché a mokré
použití, stroje na opracování dřeva, dřevoobráběcí stroje a
jejich součásti, lisy na dýhy, nožové jednotky, výstružníky,
výhrubníky, vrtáky, frézovací trny, vrtačková sklíčidla,
strojní pilové pásy, kovopily, závitníky a závitové čelisti,
elektrické pneumatické nářadí, ložiska, kompresory,
kartáče jako součásti strojních zařízení, rydla, hoblíky,
lemovací stroje, to vše včetně příslušenství; (8) nástroje a
nářadí, pilařské nástroje a nářadí, nástroje a nářadí ke
zpracování dřeva a jiných hmot, pilky všeho druhu,
pilníky, nástroje a nářadí na opracování dřeva, zkližovací
nářadí, nože a nožířské zboží, nářadí na udržování pil a

pilníků, vše výše uvedené s ručním pohonem, ruční dílenské
nářadí a nástroje s ručním pohonem, zejména klíče, kleště,
kladiva, sochory, hasáky, šroubováky, montážní soupravy,
pilníky, vytahováky, dláta, hoblíky, průbojníky, brusné
kotouče, smirkové brusné kotouče, diamantové brusné
kotouče, gola sady, ruční pilky a řezné plátky, zednické
nářadí a nástroje, nože a nožířské zboží, řezné a řezací
nástroje a kotouče.

(6) obecné kovy a jejich slitiny, kovové stavební
materiály, kabely a kovové dráty, kovové potřeby
zámečnické a klempířské, kovová dlažba, dláždění a
dlaždice, kovové dopravní značky, drátěné pletivo, kovové
dveře, rámy a kování, kovové potrubí, ložiskové kovy,
kovové konstrukce pevné i přenosné, kovové lešení,
kontejnery, palety, kovové nádoby a sudy, kovové nádoby
na ztlačený a/nebo zkapalněný plyn, kovové markýzy,
stavební kovové příčky, signalizační panely, silniční
svodidla, sochy a sošky z obecných kovů, žaluzie; (7) ručně
ovládané elektrické nářadí, pilařské stroje, stroje a přístroje
ke zpracování dřeva a jiných hmot, řezačky, pily všeho
druhu, pilové pásy, vrtačky, kladiva, vrtací šroubováky,
brusky, frézy, děrovače, vysavače pro suché a mokré
použití, stroje na opracování dřeva, dřevoobráběcí stroje a
jejich součásti, lisy na dýhy, nožové jednotky, výstružníky,
výhrubníky, vrtáky, frézovací trny, vrtačková sklíčidla,
strojní pilové pásy, kovopily, závitníky a závitové čelisti,
elektrické pneumatické nářadí, ložiska, kompresory,
kartáče jako součásti strojních zařízení, rydla, hoblíky,
lemovací stroje, to vše včetně příslušenství; (8) nástroje a
nářadí, pilařské nástroje a nářadí, nástroje a nářadí ke
zpracování dřeva a jiných hmot, pilky všeho druhu,
pilníky, nástroje a nářadí na opracování dřeva, zkližovací
nářadí, nože a nožířské zboží, nářadí na udržování pil a
pilníků, vše výše uvedené s ručním pohonem, ruční dílenské
nářadí a nástroje s ručním pohonem, zejména klíče, kleště,
kladiva, sochory, hasáky, šroubováky, montážní soupravy,
pilníky, vytahováky, dláta, hoblíky, průbojníky, brusné
kotouče, smirkové brusné kotouče, diamantové brusné
kotouče, gola sady, ruční pilky a řezné plátky, zednické
nářadí a nástroje, nože a nožířské zboží, řezné a řezací
nástroje a kotouče.

(511)

(511)

(511)

(511)

35, 36, 41

6, 7, 8

6, 7, 8

3, 5

O 166073

O 166101

O 166102

O 166104

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

AutoCont a.s., Nemocniční 12, Ostrava-Moravská
Ostrava, Česká republika

MARLIN B&V s.r.o., Leoše Janáčka 180, Uherské
Hradiště, Česká republika

SOLIGE, spol.s r.o., U Hřiště 619/5A, Olomouc-
Holice, Česká republika

SOLIGE, spol.s r.o., U Hřiště 619/5A, Olomouc-
Holice, Česká republika

(510)

(510)

(510)
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03.04.2001

04.04.2001

04.04.2001

04.04.2001

04.04.2001

04.04.2001

04.04.2001

04.04.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

03.04.2001

04.04.2001

04.04.2001

04.04.2001

04.04.2001

04.04.2001

04.04.2001

04.04.2001

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

TEGUFLEX

DIASUN

PROVAL

UROVAL

DUOVAL

HEMOVAL

DIAVITAL

www.autocontcz.cz

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

RNDr. Halaxová Zdeňka, TETRAPAT, Univerzitní 7,
Olomouc

Ing. Jaromír Přikryl, Patentová a známková kancelář,
Včelín 1161, Hulín

Ing. Dohnal Jiří, patentový zástupce, Nedbalova 29, Brno

Ing. Dohnal Jiří, patentový zástupce, Nedbalova 29, Brno

Ing. Dohnal Jiří, patentový zástupce, Nedbalova 29, Brno

Ing. Dohnal Jiří, patentový zástupce, Nedbalova 29, Brno

Ing. Dohnal Jiří, patentový zástupce, Nedbalova 29, Brno

Ing. Dohnal Jiří, patentový zástupce, Nedbalova 29, Brno

(590) Barevná

(540)

(3) přípravky k péči o pleť a pokožku, kosmetické
přípravky všeho druhu, čistící a ochranné přípravky pro
tělesnou hygienu a ochranu pokožky a pleti, přípravky pro
bělení a tónování pokožky; (5) farmaceutické přípravky k
ochraně pokožky a pleti, léčebná kosmetika, speciální
přípravky k péči a ochraně problematické pleti.

(17) izolační hmoty, barvy, laky, oleje, nátěry, omítky,
papír, tkaniny, obklady, plsti, pásky, vata na utěsnění, vše
pro účely izolace, prostředky a materiály pro izolaci
tepelnou a hlukovou, kovové izolační fólie, látky na
izolace proti vlhkosti staveb, materiály na izolaci kabelů,
minerální vlna jako izolační materiál, izolační papír,
skleněná vata jako izolační materiál, izolační materiály
zabraňující sáláním, tkaniny ze skelných vláken na izolací,
chemické směsi k izolačním účelům, polotovary z
plastických hmot, kaučuk, gutaperča, guma a výrobky z
těchto materiálů, zejména gumové kompenzátory  do
potrubí, dilatační prvky do potrubí, náhražky gumy, jiné
gumové výrobky spadající do tř. 17, plastické hmoty a
polotovary z plastických hmot (PVC, polyuretan,
polypropylen, polyester, polyamid apod.) zejména ve tvaru
fólie, desek a tyčí, z umělé hmoty, kromě vláken k
textilním účelům, technická pryž,  pěnové materiály na
bázi gumy a plastických hmot, materiály k těsnění,
ucpávání a izolaci.

(33) lihové nápoje, tresti a výtažky alkoholické z bylin.

(33) lihové nápoje, tresti a výtažky alkoholické z bylin.

(33) lihové nápoje, tresti a výtažky alkoholické z bylin.

(33) lihové nápoje, tresti a výtažky alkoholické z bylin.

(33) lihové nápoje, tresti a výtažky alkoholické z bylin.

(32) pivo; (33) lihové nápoje, tresti a výtažky alkoholické
z bylin.

(35) reklama (on line-) na počítačové komunikační síti,
on-line inzerce, vyhledávání informací v počítačových
souborech, pronájem reklamního času ve všech
komunikačních médiích, poskytování obchodních
informací a služeb pomocí internetu, zprostředkování
internetového obchodu, komerční využití internetu v
oblastech komerčních internetových médií a vyhledávacích
služeb, zhotovování kopií počítačových programů; (38)
provozování počítačových sítí, služby poskytované
elektronickými informačními tabulemi (telekomunikační
služby), poskytování telekomunikačního připojení do
světové počítačové sítě, služby zabezpečující vstup do
telekomunikačních sítí,  telekonferenční služby,

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

17

33

33

33

33

33

32, 33

35, 38, 39, 40, 41, 42

O 166105

O 166108

O 166109

O 166110

O 166111

O 166112

O 166113

O 166132

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

MILO kosmetika, a.s., Hněvotínská 54, Olomouc,
Česká republika

MACROFLEX-kompenzátory, s.r.o., Nádražní
1402, Otrokovice, Česká republika

VALOSUN, spol.s r.o., Lomená 17, Brno, Česká
republika

VALOSUN, spol.s r.o., Lomená 17, Brno, Česká
republika

VALOSUN, spol.s r.o., Lomená 17, Brno, Česká
republika

VALOSUN, spol.s r.o., Lomená 17, Brno, Česká
republika

VALOSUN, spol.s r.o., Lomená 17, Brno, Česká
republika

VALOSUN, spol.s r.o., Lomená 17, Brno, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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04.04.2001

04.04.2001

04.04.2001

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

04.04.2001

04.04.2001

04.04.2001

(540)

(540)

www.officepro.cz

www.alivio.cz

poskytování uživatelského přístupu do světové počítačové
sítě, pronájem přístrojů pro přenos zpráv, služby
zabezpečující audiovizuální komunikaci prostřednictvím
informačních a telekomunikačních sítí, např. počítačové
sítě Internet, satelitu, poskytování přístupu k Internetu,
elektronická pošta, výměna zpráv, šíření a výměna
informací a zpráv prostřednictvím informačních a
telekomunikačních sítí, např. počítačové sítě Internet,
poskytování (on-line) počítačových her z počítačových
sítí; (39) skladování údajů a dokumentů elektronicky
uložených; (40) elektronická ediční činnost v malém (DTP
služby), digitální tvorba obrazů na výstupních zařízeních;
(41) vydávání (on-line) knih a časopisů v elektronické
formě, poskytování elektronických publikací on-line (bez
možnosti kopírování); (42) tvorba software a programů,
programování, software-návrhy, převod a konverzace
počítačových programů a údajů (kromě fyzické
konverzace), převod a konverzace údajů a dokumentů z
fyzických médií na elektronické 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 počítačových programů, údržba
počítačových programů, pronájem času na přístup do
počítačových databází, elektronická grafická ediční činnost
v malém (DTP služby), grafická digitální tvorba obrazů na
výstupních zařízeních.

(35) reklama (on line-) na počítačové komunikační síti,
on-line inzerce, vyhledávání informací v počítačových
souborech, pronájem reklamního času ve všech
komunikačních médiích, poskytování obchodních
informací a služeb pomocí internetu, zprostředkování
internetového obchodu, komerční využití internetu v
oblastech komerčních internetových médií a vyhledávacích
služeb, zhotovování kopií počítačových programů; (38)
provozování počítačových sítí, služby poskytované
elektronickými informačními tabulemi (telekomunikační
služby), poskytování telekomunikačního připojení do
světové počítačové sítě, služby zabezpečující vstup do
telekomunikačních sítí,  telekonferenční služby,
poskytování uživatelského přístupu do světové počítačové
sítě, pronájem přístrojů pro přenos zpráv, služby
zabezpečující audiovizuální komunikaci prostřednictvím
informačních a telekomunikačních sítí, např. počítačové
sítě Internet, satelitu, poskytování přístupu k Internetu,
elektronická pošta, výměna zpráv, šíření a výměna
informací a zpráv prostřednictvím informačních a
telekomunikačních sítí, např. počítačové sítě Internet,
poskytování (on-line) počítačových her z počítačových
sítí; (39) skladování údajů a dokumentů elektronicky
uložených; (40) elektronická ediční činnost v malém (DTP
služby), digitální tvorba obrazů na výstupních zařízeních;
(41) vydávání (on-line) knih a časopisů v elektronické
formě, poskytování elektronických publikací on-line (bez
možnosti kopírování); (42) tvorba software a programů,
programování, software-návrhy, převod a konverzace
počítačových programů a údajů (kromě fyzické
konverzace), převod a konverzace údajů a dokumentů z
fyzických médií na elektronické 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 počítačových programů, údržba
počítačových programů, pronájem času na přístup do
počítačových databází, elektronická grafická ediční činnost
v malém (DTP služby), grafická digitální tvorba obrazů na
výstupních zařízeních.

(35) reklama (on line-) na počítačové komunikační síti,
on-line inzerce, vyhledávání informací v počítačových
souborech, pronájem reklamního času ve všech
komunikačních médiích, poskytování obchodních
informací a služeb pomocí internetu, zprostředkování
internetového obchodu, komerční využití internetu v
oblastech komerčních internetových médií a vyhledávacích
služeb, zhotovování kopií počítačových programů; (38)
provozování počítačových sítí, služby poskytované
elektronickými informačními tabulemi (telekomunikační
služby), poskytování telekomunikačního připojení do
světové počítačové sítě, služby zabezpečující vstup do
telekomunikačních sítí,  telekonferenční služby,
poskytování uživatelského přístupu do světové počítačové
sítě, pronájem přístrojů pro přenos zpráv, služby
zabezpečující audiovizuální komunikaci prostřednictvím
informačních a telekomunikačních sítí, např. počítačové
sítě Internet, satelitu, poskytování přístupu k Internetu,
elektronická pošta, výměna zpráv, šíření a výměna
informací a zpráv prostřednictvím informačních a
telekomunikačních sítí, např. počítačové sítě Internet,
poskytování (on-line) počítačových her z počítačových
sítí; (39) skladování údajů a dokumentů elektronicky
uložených; (40) elektronická ediční činnost v malém (DTP
služby), digitální tvorba obrazů na výstupních zařízeních;
(41) vydávání (on-line) knih a časopisů v elektronické
formě, poskytování elektronických publikací on-line (bez
možnosti kopírování); (42) tvorba software a programů,
programování, software-návrhy, převod a konverzace
počítačových programů a údajů (kromě fyzické
konverzace), převod a konverzace údajů a dokumentů z
fyzických médií na elektronické 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 počítačových programů, údržba
počítačových programů, pronájem času na přístup do
počítačových databází, elektronická grafická ediční činnost
v malém (DTP služby), grafická digitální tvorba obrazů na
výstupních zařízeních.

(511)

(511)

(511)

35, 38, 39, 40, 41, 42

35, 38, 39, 40, 41, 42

35, 38, 39, 40, 41, 42

O 166134

O 166136

O 166137

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

AutoCont a.s., Nemocniční 12, Ostrava-Moravská
Ostrava, Česká republika

AutoCont a.s., Nemocniční 12, Ostrava-Moravská
Ostrava, Česká republika

AutoCont a.s., Nemocniční 12, Ostrava-Moravská
Ostrava, Česká republika

(510)

(510)
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04.04.2001

04.04.2001

04.04.2001

04.04.2001

04.04.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

04.04.2001

04.04.2001

04.04.2001

17.10.2000

04.04.2001

(540)

(540)

(540)

www.tukan.cz

avizo.cz

BAUSCH & LOMB
MILLENIUM

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Michálek Zdeněk, Francouzská 1186, Kopřivnice

Ing. Bocek Josef, patentový zástupce, Buriana 4A, Havířov

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

JUDr. Traplová Jarmila, Advokátní a patentová kancelář
Traplová, Hakr, Kubát, Přístavní 24, Praha 7

(590) Barevná(540)

(540)

(540)

(35) reklama (on line-) na počítačové komunikační síti,
on-line inzerce, vyhledávání informací v počítačových
souborech, pronájem reklamního času ve všech
komunikačních médiích, poskytování obchodních
informací a služeb pomocí internetu, zprostředkování
internetového obchodu, komerční využití internetu v
oblastech komerčních internetových médií a vyhledávacích
služeb, zhotovování kopií počítačových programů; (38)
provozování počítačových sítí, služby poskytované
elektronickými informačními tabulemi (telekomunikační
služby), poskytování telekomunikačního připojení do
světové počítačové sítě, služby zabezpečující vstup do
telekomunikačních sítí,  telekonferenční služby,
poskytování uživatelského přístupu do světové počítačové
sítě, pronájem přístrojů pro přenos zpráv, služby
zabezpečující audiovizuální komunikaci prostřednictvím
informačních a telekomunikačních sítí, např. počítačové
sítě Internet, satelitu, poskytování přístupu k Internetu,
elektronická pošta, výměna zpráv, šíření a výměna
informací a zpráv prostřednictvím informačních a
telekomunikačních sítí, např. počítačové sítě Internet,
poskytování (on-line) počítačových her z počítačových
sítí; (39) skladování údajů a dokumentů elektronicky
uložených; (40) elektronická ediční činnost v malém (DTP
služby), digitální tvorba obrazů na výstupních zařízeních;
(41) vydávání (on-line) knih a časopisů v elektronické
formě, poskytování elektronických publikací on-line (bez
možnosti kopírování); (42) tvorba software a programů,
programování, software-návrhy, převod a konverzace
počítačových programů a údajů (kromě fyzické
konverzace), převod a konverzace údajů a dokumentů z
fyzických médií na elektronické 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 počítačových programů, údržba
počítačových programů, pronájem času na přístup do
počítačových databází, elektronická grafická ediční činnost
v malém (DTP služby), grafická digitální tvorba obrazů na
výstupních zařízeních.

(6) kovové výrobky, zejména svařované konstrukce
ocelové, nerezové, hliníkové; (7) lisovací nástroje jako
součásti strojů; (40) kovoobrábění, svařování, řezání
plazmou; (41) vzdělávání dospělých, školení svářečů.

(9) nahrané i nenahrané nosiče informací všeho druhu jako
disky, diskety, CD ROM, magnetické pásky, nahrané i
nenahrané nosiče zvuku a/nebo obrazu, software; (16)
tiskoviny všeho druhu, zejména noviny a časopisy; (35)
inzertní a reklamní služby všeho druhu včetně inzerce a
reklamy poskytované v počítačových a obdobných sítích;
(41) nakladatelství, vydavatelství.

(7) kovovobráběcí stroje, zejména soustruhy, brusky,
frézky, vrtačky a vrtací stroje, řezací stroje, obráběcí stroje
využovající elektrický výboj, navrtávačky, multifunkční
tvářecí stroje, vrtačky pro tváření šroubovitých otvorů;
(35) pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní a
marketingové služby, zejména agenda export i import,
nabídka zboží, cenová nabídka, obchodní informace; (39)
distribuce.

(9) obrazovky.

(10) mikrochirurgické přístroje a nástroje pro použití při
oftalmických procedurách.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

6, 7, 40, 41

9, 16, 35, 41

7, 35, 39

9

10

O 166139

O 166163

O 166168

O 166178

O 166179

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

AutoCont a.s., Nemocniční 12, Ostrava-Moravská
Ostrava, Česká republika

SVAR TECHNIK, spol. s r.o., Štramberská 433/78,
Kopřivnice, Česká republika

AVÍZO, a. s., Slavíkova 6142, Ostrava - Poruba,
Česká republika

Chian-Chiunn Chang, No. 69, National New
Tsuen, Nanyang Rd., 3rd Lin, Beiyang Li,, Fengyuan
City, Taiwan

MATSUSHITA ELECTRONICS (EUROPE) GMBH,
Fritz-Mueller-Strasse 112, Esslingen, Německo

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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04.04.2001

04.04.2001

04.04.2001

04.04.2001

04.04.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

04.04.2001

04.04.2001

04.04.2001

04.04.2001

04.04.2001

(540)

(540)

MESSENGER

JOSTOM

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Pavel Zelený, advokát, Společná advokátní kancelář
Všetečka, Zelený, Švorčík, Kalenský a partneři, Hálkova 2,
Praha 2

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová,
známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7

Fischer Michael, FISCHER & PARTNER, Na Hrobci 5,
Praha 2

Ing. Chlustina Jiří, UNIPATENT, J.Masaryka 43-47, Praha
2-Vinohrady

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(1) chemické výrobky určené pro průmysl, vědy a
fotografii, jakož i pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví,
umělé pryskyřice v surovém stavu, plastické hmoty v
surovém stavu, hnojiva pro půdu, hasicí přístroje (složení),
prostředky pro kalení a letování kovů, chemické výrobky
určené ke konzervování potravin, tříslicí materiály, lepidla
pro průmysl, stimulátory růstu rostlin, prostředky zvětšující
růst rostlin, prostředky pro ošetřování rostlin, zajišťující
zvětšení růstu a zvýšení výnosů, růstové regulátory pro
použití v zemědělství, rostlinné potraviny, geny pro
použití v produkci zemědělského osiva, geny pro použití
při výrobě zemědělských semen, geneticky upravené
bílkoviny pro rostliny, chemikálie používané v
zemědělství, zahradnictví a lesnictví, chemické látky pro
konzervování potravin, rostlin a květin, chemikálie
používané pro zvýšení výnosů semen, konzervační
prostředky pro použití v zemědělství, zahradnictví a
lesnictví, činidla používaná jako pomocné látky pro
regulátory růstu rostlin, chemické látky pro zvýšení
velikosti květin, rozvíjení okvětních lístků a uchovávání
květů, inhibitory vysychání řezaných částí z okrasných
rostlin, povrchově aktivní činidla.

(35) podpora obchodní, reklamní činnost; (41) výchovně
vzdělávací činnost.

(29) chlazená a mrazená zelenina, ovoce, ryby, drůbež,
maso, vejce a mléčné výrobky včetně smetanových krémů,
chlazené a mražené mléčné nápoje, konzervy zeleninové,
rybí, drůbeží a masové; (30) krémy, zmrzlina a zmrzlinové
směsi s ovocem, mléčnými výrobky, čokoládou a kakaem,
mražená těsta a dorty, želé a pudinky, rajčatové omáčky,
ravioli.

(9) nahrané a nenahrané nosiče záznamu zvuku a obrazu,
zejména audio a videokazety, magnetofonové pásky,
diskety, kompaktní disky, gramofonové desky, mikrofony,
metronomy, přístroje k záznamu, reprodukci, zesilování,
přenosu zvuku a obrazu, přístroje na dálkové ovládání,
přístroje pro audiovizuální výuku, hudební aparatury,
zesilovače, reproduktory, mixážní pulty, efektová zařízení
k ozvučení a další ozvučovací technika zahrnuté ve tř. 9;
(15) hudební nástroje dechové, klávesové, strunné a bicí
všech druhů a součástky k nim, příslušenství k hudebním
nástrojům všech druhů, dětské hudební nástroje,
elektronické a elektrické hudební nástroje, hrací skříňky,
pouzdra na hudební nástroje; (16) papír a výrobky z papíru,
tiskoviny, časopisy, reklamní tiskopisy, reklamní
tiskoviny, kalendáře, pohlednice, fotografie, pozvánky,
příručky pro hudební výchovu, hudebniny, notové sešity a
notový papír, zpěvníky, učebnice hudby, psací potřeby,
tuhy, tužky, pastely, uhly, štětce, kancelářské potřeby
kromě nábytku, učební a školní potřeby a pomůcky, hrací
karty, papírové ubrousky a kapesníky, papírové obaly,
obaly z plastických hmot, obrazy, omalovánky, obtisky;
(28) hry, hračky, tělocvičné a sportovní nářadí a náčiní,
elektronické hračky, hry individuální a společenské,
hlavolamy.

(9) nahrané a nenahrané nosiče; (41) agenturní činnost v
oblasti kultury, hudební produkce.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

1

35, 41

29, 30

9, 15, 16, 28

9, 41

O 166181

O 166186

O 166187

O 166190

O 166196

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

BAUSCH & LOMB INCORPORATED, One Bausch
& Lomb Place, ROCHESTER, Spojené státy americké,
New York

Eden Bioscience Corporation, 11816 North Creek
Parkway N., Bothell, Spojené státy americké,
Washington

LIGA ETNICKÝCH MENŠIN ČESKÉ REPUBLIKY,
U Prioru 938/6, Praha 6, Česká republika

Mrazírny TIPA, a.s., U Obůrky 5, Třebíč, Česká
republika

FAST, spol. s r.o., Černokostelecká 2111, Praha 10,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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05.04.2001

05.04.2001

06.04.2001

06.04.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

05.04.2001

05.04.2001

06.04.2001

06.04.2001

(540) RUSTICA

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Novotný Jaroslav, Římská 45, Praha 2

Ing. Vandělíková Jana, Bohemia Patent, Petrská 12, Praha
1

Ing. Vandělíková Jana, Bohemia Patent, Petrská 12, Praha
1

Langrová Irena, Langrová & Kupka Patentová, známková a
právní kancelář, Skrétova 48, Plzeň

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(16) papír, výrobky z papíru, periodické a neperiodické
publikace, knihy, učebnice a učební pomůcky, časopisy,
brožury, fotografie, portréty, obrazy, grafiky, informační
produkty na papírových nosičích, letáky, plakáty, data a
databáze na papírových nosičích, tištěné manuály,
reklamní, propagační a užitkové výrobky z papíru, kupř.
pohlednice, dopisní papíry, obálky, přání, hudební přání,
kalendáře, samolepky, obtisky, pexesa, vystřihovánky,
hrací karty, kartičky, balicí papír, tašky, sešity, skicáky,
akvarely, architektonické makety, grafické reprodukce,
umělecké litografie, malířská plátna, malířské stojany,
materiály na modelování, pečetě, papírové obaly všeho
druhu včetně obalů na nápoje a podnosy na pokrmy pro
rychlé občerstvení a jiné výrobky z papíru, např. utěrky,
ubrusy, ubrousky, ručníky ap.; (39) roznášková a
rozvážková služba potravin a zboží;  (41) pořádání a
organizování vzdělávacích, kulturních a společenských
akcí, organizační zajišťování a pořádání konferencí,
sympozií, seminářů a kurzů, pořádání gastronomických
akcí, pořádání kulturních a společenských akcí, galerie,
výstavy, semináře, sympozia, přednášky, zprostředkování
v oblasti kultury, provozování galerie výtvarných umění,
umělecká agentura, provozování nočních i denních
zábavných klubů, diskotéky; (42) hotelové služby a
ubytovací služby, včetně stravování, provozování
penziónů, provozování agroturistických ubytovacích
služeb, provozování restaurací, barů, kaváren, vináren,
cukráren, bufetů a kiosků s občerstvením, provozování
tělovýchovných zařízení sloužících mj. k regeneraci a
rekondici, kavárna.

(9) 3D animace, multimediální informační katalogy, video
a DTP studia; (16) papír, výrobky z papíru, periodické a
neperiodické publikace, knihy, učebnice a učební pomůcky,
časopisy, brožury, fotografie, informační produkty na
papírových nosičích, letáky, plakáty, data a databáze na
papírových nosičích, tištěné manuály, reklamní,
propagační a užitkové výrobky z papíru, kupř. pohlednice,
dopisní papíry, obálky, přání, kalendáře, samolepky,
obtisky, pexesa, vystřihovánky, hrací karty, kartičky,
balicí papír, tašky, sešity, skicáky; (35) poradenské a
konzultační služby z oblasti reklamy, reklamní a umělecká

agentura, reklama na Internetu, zajištění a realizace
reklamních kampaní, poskytování obchodních informací a
jiných informačních produktů převážně reklamního
charakteru, on-line inzerce, prezentace uživatelů na
stránkách World Wide Web v počítačové síti Internet,
marketingové studie, pomoc a poradenství při řízení
obchodní činnosti, obchodní reklama, organizování výstav
k obchodním nebo komerčním účelům, pronájem
reklamních materiálů, pronájem reklamních ploch,
obchodní průzkum, průzkum trhu, vydávání reklamních,
propagačních a inzertních textů; (41) nahrávaní nosičů
obrazově zvukových, převádění médií do elektronické
podoby a jejich šíření, organizování kulturních nebo
vzdělávacích výstav se zaměřením na reklamu; (42)
programování internetových databázových systémů a
internetových aplikací, programování multimediálních
aplikací, vytváření a modelování 3D animací, interaktivní
a grafické programy, tvorba multimediálních dokumentů,
prezentací, aplikací, katalogů apod., konstrukce WWW
prezentací a řešení WWW serverů, počítačové animace a
vizualizace, programové projekty, tvorba informačních
databází, elektronických časopisů, periodik, knih,
průmyslový design, grafický design, obalový design,
umělecký design, litografické tisky.

(29) maso, masné výrobky, polotovary; (31) živá zvířata,
především plemenný dobytek; (39) přeprava dobytka,
přeprava masa; (41) pořádání výstav, dobytčích trhů,
presentace; (42) testace býků masných plemen.

(39) provozování cestovní agentury, zprostředkovatelská
činnost při organizování cest, průvodcovská činnost v
oblasti cestovního ruchu; (41) výuka cizích jazyků; (42)

(511)

(511)

(511)

(511)

16, 39, 41, 42

9, 16, 35, 41, 42

29, 31, 39, 41, 42

39, 41, 42

O 166209

O 166210

O 166224

O 166226

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

Vošahlík Michal, Belgická 4, Praha 2, Česká
republika

Žaloudek Jaroslav, Grafická 25/1216, Praha 5,
Česká republika

Kostruh Jiří, Milady Horákové 42, Brno, Česká
republika

Zatloukal Jan, Nová Ves 137, Přimda, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)
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06.04.2001

09.04.2001

09.04.2001

09.04.2001

09.04.2001

10.04.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

06.04.2001

09.04.2001

09.04.2001

09.04.2001

09.04.2001

10.04.2001

(540)

(540)

(540)

(540)

eGo

Discovery Channel

CITYEXPO

Svijanský Rytíř

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Michálek Zdeněk, Francouzská 1186, Kopřivnice

Lukajová Dana, patentový zástupce, Advokátní a patentová
kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Petrská 12, Praha 1

Ing. Kučera Zdeněk, Padělky 548 (P.O.BOX 92), Slušovice

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

(540)

(540)

služby překladatelské a tlumočnické.

(38) telekomunikace, komunikace pomocí terminálů nebo
počítačů, elektronická pošta, počítačový přenos pošty a
obrazu, komunikace a transakce v síti, tisková agentura,
komunikace prostřednictvím telefonů nebo mobilních
telefonů nebo počítačů a telekomunikační služby s tím
spojené, poskytování telekomunikační služby přenosu dat a
dalších informací, provozování datové sítě, provozování
veřejné mobilní radiotelefonní sítě, zprostředkovatelská
činnost v oblasti telekomunikační a výpočetní a
informační techniky, zprostředkovatelská a poradenská
činnost v oblasti telekomunikací, výměna, získávání a
šíření informací a zpráv prostřednictvím telekomunikační
sítě nebo datové sítě nebo sítě výpočetní nebo informační
nebo komunikační nebo elektronické techniky nebo
satelitů nebo kabelu, šíření elektronických tiskovin,
časopisů, periodik a knih prostřednictvím počítačové,
datové, elektronické, telekomunikační nebo informační
sítě, telekomunikační služby na internetu, služby hlasové
schránky, telekomunikační služby, služby spočívající v
přímém propojení lokální zákaznické pevné sítě se sítí
mobilních telefonů, služby krátkých textových zpráv,
teletext a služby s ním spojené, poskytování informací
(informační kancelář), informační služby na internetu,
služby elektronické pošty, pronájem telekomunikačních
zařízení a přístrojů včetně telefonů, služby zprostředkování
zpráv, služby zprostředkování přístupu k počítačové síti,
služby datové sítě, přenos dat a informací, služby přístupu a
připojení k datovým a informačním sítím a internetu,
pronájem informačních a komunikačních míst, hosting,
poskytování přístupu na on-line informační služby a
databáze, přenos, poskytování nebo vyvolávání informací
z počítačové databáze, on-line informační a databázové
služby, komunikační služby prostřednictvím internetu,
vnějších sítí a vnitřních sítí a dalších etektronických
prostředků.

(7) obuvnické stroje a zařízení, kovové formy jako součást
obuvnických strojů, přípravky kovové (nástroje)jako
součást obuvnických strojů; (8) nářadí a nástroje pro
obuvnické stroje; (37) renovace a opravy obuvnických

strojů.

(9) elektronický časopis; (16) časopis; (41) vydavatelská
činnost.

(16) papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které
nejsou zařazeny do jiných tříd, tiskárenské výrobky,
potřeby pro knižní vazby, fotografie, papírenské zboží,
lepidla pro papírenství nebo domácnost, materiál pro
umělce, štětce, psací stroje a kancelářské potřeby (vyjímaje
nábytek), učební a vyučovací pomůcky s výjimkou
přístrojů, plastické obaly (nezařazené do jiných tříd), hrací
karty, tiskařské typy, štočky; (18) kůže, imitace kůže,
výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do
jiných tříd, kůže ze zvířat, kufry a zavazadla, deštníky,
slunečníky a hole, biče a sedlářské výrobky; (25) oděvy,
obuv, kloboučnické zboží; (28) hry, hračky, potřeby pro
gymnastiku a sport, které nejsou uvedeny v jiných třídách,
vánoční ozdoby.

(35) pořádání a organizování veletrhů a výstav pro
reklamní a obchodní účely; (41) pořádání a organizování
veletrhů a výstav pro kulturní a vzdělávací účely; (42)
služby spojené s technickým zajištěním a vybavením
výstav a výstavních ploch.

(16) reklamní, propagační a informační materiály na bázi

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

38

7, 8, 37

9, 16, 41

16, 18, 25, 28

35, 41, 42

16, 21, 24, 25, 32, 34, 41, 42

O 166261

O 166290

O 166299

O 166300

O 166319

O 166321

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Mgr. Kysová Ivanka, Dukelská 695/13, Kopřivnice,
Česká republika

EuroTel Praha, spol. s.r.o. , Sokolovská 855, Praha
9, Česká republika

ZISM, s.r.o., Zálešná II/3251, Zlín, Česká republika

"FAUNA" spol.s r.o., Veslařská 37, Brno, Česká
republika

DISCOVERY COMMUNICATIONS, INC., 7700
Wisconsin Avenue, Bethesda, Spojené státy americké,
Maryland

TERINVEST, spol. s r.o., Legerova 15, Praha 2,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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10.04.2001

10.04.2001

10.04.2001

10.04.2001

10.04.2001

11.04.2001

11.04.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

10.04.2001

14.12.2000

10.04.2001

10.04.2001

10.04.2001

11.04.2001

11.04.2001

(540)

(540)

(540)

(540)

MABCAMPATH

DOLVA

Check Point

GALERA

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Strnad Václav Ing., Rychtářská 375/31, Liberec 14

JUDr. Trojan Oldřich, Lovells, Slovanský dům, Na Příkopě
22, Praha 1

JUDr. Korejzová Zdeňka, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

JUDr. Otakar Švorčík, Společná advokátní kancelář
Všetečka Zelený Švorčík Kalenský, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Otakar Švorčík, Společná advokátní kancelář
Všetečka Zelený Švorčík Kalenský, Hálkova 2, Praha 2

Ing. Görig Jan, SPUR a.s., tř. T.Bati 299, Zlín

(590) Barevná

(540)

(540)

papíru, tiskoviny, zejména prezentační a firemní publikace,
periodika, reklamní katalogy, knihy, letáky, plakáty,
reklamní tabule z papíru nebo lepenky, jídelní lístky,
účtenky, kelímky, papírové láhve, pozvánky, vývěsky,
papírové visačky, etikety, pohlednice, přání, kalendáře,
obaly z papíru a z umělých hmot, obálky, inzertní noviny,
ubrusy a ubrousky papírové, tužky všeho druhu; (21)
sklenice, pohárky, poháry, číše, džbány, džbánky, láhve,
půllitry, skleněné a keramické nádoby a nádobí, skleněné a
keramické zboží neobsažené v jiných třídách, tácky
papírové, z umělých hmot a z keramiky; (24) ručníky,
ubrusy, ubrousky, kalendáře, vlajky, textilní plošné
výrobky v jiné třídě neuvedené; (25) oděvy, pokrývky
hlavy, čelenky, trička, šátky, šály, oděvní doplňky v jiné
třídě neuvedené; (32) piva všeho druhu, sladové nápoje,
přípravky k přípravě nápojů; (34) popelníky všeho druhu,
zapalovače kuřácké; (41) organizování a pořádání
sportovních a kulturních akcí, služby v oblasti zábavy; (42)
služby spojené s provozováním pohostinství a restaurací,
dočasné ubytování, odborné poradenství a konzultační
služby v oboru piva, vývoj a výzkum v daném oboru,
zprostředkování vývoje v daném oboru, provádění
odborných zkoušek v daném oboru.

(6) kovový spojovací materiál, např. šrouby, matice, nýty
a pod.; (9) elektronika, elektrotechnika, elektronické
součástky, počítače a příslušenství, měřicí přístroje,
optické přístroje, nosiče zvukových záznamů, přístroje pro
záznam a reprodukci obrazu a zvuku - vše v rámci této
třídy; (17) těsnicí materiály - tmely a pěny, izolační
materiály - stahovací plastové součástky, kabely pro
izolaci nekovové; (38) poradenství v oblasti
telekomunikací; (42) poradenství v oblasti počítačů a
software, překladatelská a tlumočnická činnost, tvorba
software.

(5) léčebná protilátka k použití jako antilymfotický
prostředek.

(5) farmaceutické přípravky a substance, zejména
farmaceutické výrobky napomáhající přirozenému spánku.

(9) počítačový software na nosičích pro ochranu systémů
před neoprávněným přístupem a pro ochranu bezpečnosti
počítačových sítí, včetně počítačového software a
technologií vestavěných v hardware, určených k ochraně a
zabezpečení počítačových systémů a sítí před
neoprávněným přístupem, dále včetně počítačového
software na nosičích pro poskytovatele připojení k
Internetu a telekomunikační společnosti, určeného pro
řízení síťové infrastruktury, provozu a IP.

(5) pesticidy, přípravky na hubení hmyzu, fungicidy,
herbicidy a insekticidy.

(35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a
služeb, reklamní činnost a marketing, činnost
podnikatelských, organizačních a ekonomických poradců;
(36) činnost finančních poradců, pojišťovací činnosti a
služby v oblasti pojišťovnictví, investiční služby v oblasti
cenných papírů, realitní činnost.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

6, 9, 17, 38, 42

5

5

9

5

35, 36

5, 30, 32

O 166326

O 166341

O 166343

O 166346

O 166347

O 166358

O 166362

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

PIVOVAR SVIJANY, s. r. o., Svijany č. p. 25, Česká
republika

allTronic spol.s r.o. , Jičínská 33, Praha 3, Česká
republika

Millennium & Ilex Partners, L.P., 75 Sidney
Street, Cambridge, Spojené státy americké,
Massachusetts

SmithKline Beecham p.l.c., New Horizons Court,
Brentford, Velká Británie

Check Point Software Technologies Ltd., 3A
Jabotinsky Street 24th Floor, Ramat Gan, Izrael

Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road,
Indianapolis, Spojené státy americké, Indiana

1. Vzájemná poradenská a.s., Rejskova 6, Plzeň,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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11.04.2001

11.04.2001

11.04.2001

11.04.2001

11.04.2001

11.04.2001

11.04.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

11.04.2001

11.04.2001

11.04.2001

11.04.2001

07.12.2000

11.04.2001

11.04.2001

(540)

(540)

VICTORY VINUM

METAFRAME XP
(740)

(740)

(740)

Mgr. Karlíček Václav, Mánesova 32, Praha 2

Kolátor Kamil, Lučanská 5, Jablonec nad Nisou

JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní třída 32, Praha 1

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(5) dietetické cukrovinky, dietetické šumáky v prášku nebo
v tabletách; (30) cukrovinky, šumáky v prášku nebo v
tabletách; (32) limonády, šumivé limonády.

(16) periodický a neperiodický tisk a publikace; (35)
reklamní a propagační služby; (39) doprava a doručování
zboží, zejména tiskovin.

(35) poskytování propagačních předmětů, reklamní
činnost; (39) turistické kanceláře s výjimkou kanceláří
poskytující hotelové rezervace, organizování cest,
rezervace, pronájem plavidel (člůnú, lodí), pronájem
parkovišť; (41) sportovní služby, služby kempinku, služby
pro oddech a rekreaci, zábavné parky, provozování
sportovních zařízení; (42) hostinská činnost a ubytovací
služby, sauna, regenerační a rekondiční služby.

(35) poskytování propagačních předmětů, reklamní
činnost; (39) turistické kanceláře s výjimkou kanceláří
poskytující hotelové rezervace, organizování cest,
rezervace, pronájem plavidel (člůnú, lodí), pronájem
parkovišť; (41) sportovní služby, služby kempinku, služby
pro oddech a rekreaci, zábavné parky, provozování
sportovních zařízení; (42) hostinská činnost a ubytovací
služby, sauna, regenerační a rekondiční služby.

(33) vína.

(9) software pro počítačové operační systémy pro
umísťování, řízení a přístup k aplikacím, počítačový
software pro použití při ovládání a správě počítačových sítí
a počítačových serverů.

(35) systemizace dat; (42) překlad legislativy Evropské
unie do českého jazyka, vytváření počítačových databází,
poskytování přístupu do počítačových databází.

(35) inzertní, reklamní a propagační činnost, poskytování
informací obchodních a podnikatelských na internetu; (36)
poskytování informací o realitách i prostřednictvím
internetu; (41) vydavatelská a nakladatelská činnost.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

16, 35, 39

35, 39, 41, 42

35, 39, 41, 42

33

9

35, 42

35, 36, 41

O 166366

O 166367

O 166368

O 166373

O 166374

O 166377

O 166382

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Ed. Haas CZ s.r.o., Čejč 30, Čejč, Česká republika

AUTOMEDIA, a.s., Střelničná 1680/8, Praha 8, Česká
republika

AUTOCAMPING ROZKOŠ, s.r.o., TGM 836,
Česká Skalice, Česká republika

AUTOCAMPING ROZKOŠ, s.r.o., TGM 836,
Česká Skalice, Česká republika

SOARE SEKT a.s., Podhorská 74, Jablonec nad Nisou,
Česká republika

Citrix Systems, Inc., 6400 N.W. 6th Way, Ft.
Lauderdale, Spojené státy americké, Florida

TORI SOFT spol. s r.o., Ježkova 3, Praha 3, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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11.04.2001

11.04.2001

11.04.2001

12.04.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

11.04.2001

11.04.2001

11.04.2001

12.04.2001

(540) Vánoční sen

(740)

(740)

(740)

JUDr. Aleš Zábrš, advokát a patentový zástupce, Na
Beránce 2, Praha 6

JUDr. Horák Jiří, advokát, Mělnická 13, Praha 5

Ing. Kratochvíl Václav, Husníkova 2086, Praha 5

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(9) přístroje pro zpracování informací a počítače, jejich
součásti - hardware, software a počítačové sítě, přístroje
pro záznam, převod a reprodukci zvuku nebo obrazu,
magnetické nosiče, disky, pásky a páskové jednotky pro
počítače, páskové mechaniky, magnetická média a nosiče
dat, optické disky a nosiče dat, kancelářská a spojovací
technika - tiskárny, telefony, faxy, kopírky, skartovače,
optoelektronická zařízení, kompaktní disky, periférie
počítačové, periferní zařízení počítačů, počítačové
programy, přehrávače kazet, videopásky, videokazety;
(35) automatizované zpracování dat, zprostředkovatelská
činnost v oblasti obchodu a v obchodní oblasti s aplikacemi
výpočetní techniky, zpracování dat; (37) montáž a opravy
elektrických a elektronických strojů a přístrojů; (42)
poskytování software - zhotovování software na zakázku,
výzkum a vývoj software, zavádění počítačových
programů do užívání, programátorská činnost, poradenská
činnost v oblasti aplikace výpočetní techniky, v oblasti
informatiky, kancelářské a komunikační techniky a
informační technologie, počítačového hardware,
projektová činnost, studie technických projektů, údržba
počítačových programů.

(28) vánoční ozdoby.

(6) kovové stavby a konstrukce, stavební kování, dveřní
kování pro nábytek, drobné kovové zboží, drobné
železářské zboží, kovové stavební materiály, kovové
zástěny, řetězy, zámečnické výrobky; (9) antény, aparáty

a přístroje vědecké, elektronické, fotografické, filmové,
optické, automaty hrací a výdejní, brýle, brýlová skla a
obroučky, dalekohledy, nosiče dat magnetické a optické,
magnetické pásky, videokazety, audiokazety, CD disky,
filmové přístroje, filmy exponované, hlásiče požáru,
interkomunikační přístroje, měřicí, zkušební a kontrolní
přístroje a nástroje, měřidla, nabíječky, ochranné přilby,
optická vlákna, počítací stroje, přístroje k záznamu nebo k
reprodukci zvuků, obrazů a dat, radiopřijímače,
reproduktory, sluchátka, měřicí stoly, tachometry,
taxametry, televizní přístroje, vyrovnávací zařízení,
počítače, hardware, zapisovací pokladny, programy pro
počítače, elektronické publikace na nosičích a přenášené
po síti, ovládací a rozvodné desky, elektronický archiv,
zabezpečovací zařízení proti krádeži; (16) papír a výrobky
z papíru, alba, barvy pro rozmnožování zařazené v této
třídě, bloky, časopisy, dopisní papír, inzertní listy,
kancelářské potřeby, katalogy, knihy, kopírovací zařízení a
stroje, lepicí pásky, lepidla, prospekty, ručníky papírové,
fotografie, hrací karty, obalový materiál, publikace,
makety, lepenka a výrobky z těchto materiálů, plakáty,
gratulace, pohlednice, pytlíky a sáčky, papírové tašky,
krabice, kalendáře, samolepky, obtisky, omalovánky,
mapy, obrazy, papírové hračky, papírové kapesníky,
tiskoviny; (20) nábytek všeho druhu, bambus a výrobky z
bambusu, výrobky ze dřeva, korku, rákosu, proutí, kosti,
slonoviny, náhražky všech těchto materiálů, kolečka k
nábytku nekovová, kování nábytkové nekovové, matrace,
police, postele, lištové rolety vnitřní, spací pytle na
kempování, zrcadla, rámy, hudební pulty; (25) bavlněná
konfekce, obleky, čepice, dámská konfekce, konfekční
oděvy, jeansy, elastické pletené oděvy, kloboučnické zboží,
košile, obuv, kožichy, kožešiny jako oděvy, kravaty,
plavky, rukavice, oděvy z kůže, prádlo osobní, prádlo
spodní všeho druhu; (35) zprostředkovatelská činnost v
oblasti obchodu a služeb, kancelář dovozní a vývozní,
poskytování pomoci při řízení obchodních a průmyslových
podniků, odborné obchodní poradenství, průzkum trhu,
předvádění zboží, propagace, autobazar; (37) opravy,
údržba, seřizování a mytí dopravních prostředků, montáž a
demontáž motorových vozidel, zprostředkovatelská
činnost výše uvedených služeb, provádění staveb včetně
jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich
odstraňování, údržba a opravy strojů; (41) organizování
kulturních nebo vzdělávacích výstav a soutěží, zábava,
organizování a vedení seminářů a přednášek, vzdělávací
informace, pronájem nosičů se zvukovým a obrazovým
záznamem, výchovná a zábavná činnost, informace o
možnostech zábavy, klubové služby; (42) hostinská
činnost, ubytovací služby, čištění a vyklízení odpadu,
odborné poradenství s výjimkou obchodního.

(12) vozy značky CITROËN, automobily.

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 35, 37, 42

28

6, 9, 16, 20, 25, 35, 37, 41, 42

12

O 166383

O 166384

O 166386

O 166396

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Wimmer Petr, Suchomlýnská 975, Unhošť, Česká
republika

DATA STORAGE, s.r.o., Staré náměstí 8, Praha 6,
Česká republika

LIDCO - MAGNA, spol. s r.o., Divadelní 22, Praha
1, Česká republika

Kaisler Petr, Klatovská třída 2154/124, Plzeň, Česká
republika

CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., Pobřežní 3,
Praha 8, Česká republika

(510)

(510)

(510)
(510)
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12.04.2001

12.04.2001

12.04.2001

12.04.2001

12.04.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

12.04.2001

12.04.2001

12.04.2001

12.04.2001

12.04.2001

(740)

(740)

Ing. Soukup Petr, Patentová kancelář, Švédská 3, Olomouc

Ing. KANIA František, Mendlovo nám. 1a, Brno

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(31) krmivo pro psy.

(3) kosmetické výrobky s obsahen včelích produktů; (30)
včelí med, včelí produkty pro potravinářské účely v rámci
této třídy; (33) medovina.

(29) konzervované, mražené, sušené a sterilizované
výrobky ze zeleniny, ovoce, lesních a zahradních plodů,
hub, bylin a jejich směsi, masové, masozeleninové, drůbeží,
rybí a zvěřinové konzervy, masové výtažky a masové a
rybí speciality, maso, ryby drůbež a zvěřina sušené,
nasolené a uzené, polévky, polévky v prášku, želé, džemy,
ovocné dřeně, kompoty, vejce, mléko a mlékárenské
výrobky, zejména máslo včetně pomazánkového,
kombinované tuky rostlinného a živočišného původu, sýry,
mléčné kysané výrobky včetně jogurtů, mléčné krémy,
sušené mléko a sušené výrobky na bázi mléka, tvarohy,
smetany, mražené krémy na bázi mléka, oleje, jedlé tuky a
margariny, polotovary, pomazánky a hotová jídla (včetně
mražených a chlazených) vyráběná z potravin uvedených v
této třídě, makrobiotické potraviny vyráběné z produktů
spadajících do této třídy; (30) káva, čaj, kakao, cukr, rýže,
kávové náhražky, mouka a obilní přípravky, chléb, pečivo,
sušenky, suchary, koláče, jemné pečivo a cukrovinky,
pudingy, perníky, zmrzlina, med, kvasnice, prášky do

pečiva, sůl, hořčice, ocet, chuťové omáčky a zálivky,
kečupy, koření a kořenící směsi, čokoláda, dorty a
žvýkačky, bonbóny, obilné vločky, muesli, listové těsto,
těsta a těstoviny, nudle, špagety, popcorn, polotovary a
hotová jídla (včetně mražených a chlazených) vyráběná z
potravin uvedených v této třídě, mléčné, kakaové, kávové,
čokoládové nápoje, potraviny a potravinové doplňky
rostlinného původu s obsahem luštěnin, obilovin, zeleniny,
kvasnic, mořských řas, nativních a modifikovaných
škrobů, potraviny pro diabetiky, dietetiky a bezlepkovou
dietu pro neléčebné účely, spadající do této třídy,
makrobiotické potraviny vyráběné z produktů spadajících
do této třídy; (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti
obchodu.

(3) pleťové vody, hydratační pleťové vody, pleťové
tonizační vody, pleťové adstringentní prostředky pro
kosmetické účely, ne pro lékařské účely, obličejové
koncentrované emulze, vody po holení, pleťové
kondicionéry, pleťové čisticí krémy, pleťové masážní
krémy, podkladový make-up ve formě prášku, pleťová
voda a krém, toaletní voda, toaletní krémy, pleťové
hydratační krémy, krášlicí masky, ochranné pleťové krémy
proti slunečnímu záření, vlasové šampóny, přelivy na
vlasy, toaletní mýdla, tělové čisticí přípravky, čisticí voda,
esence.

(29) maso, ryby, drůbež a zvěřina, masové výtažky, ovoce
a zelenina konzervované, sušené a zavařené, želé, džemy,
kompoty, vejce, mléko a mléčné výrobky, oleje a tuky
jedlé; (30) káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, kávové
náhražky, med, sirup melasový, droždí pro kynutí, sůl,
hořčice, ocet, omáčky (k ochucení), koření, led pro
osvěžení; (31) výrobky zemědělské, zahradnické, lesní a
zrní neuvedené v jiných třídách, živá zvířata, čerstvé ovoce
a zelenina, osivo, rostliny a přírodní květiny, krmivo pro
zvířata, slad.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

31

3, 30, 33

29, 30, 35

3

29, 30, 31

O 166397

O 166398

O 166399

O 166404

O 166406

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Chejn Josef, Křenice 97, Česká republika

Hromčík Dalibor, Podohradí 538, Nivnice, Česká
republika

SIVO spol. s r. o., Lidická 1976, Vsetín, Česká
republika

Charmzone Co., Ltd., 106-16, Chongdam-dong,
Kangnam-ku, Seoul, Jižní Korea

TORUS s.r.o., Mírová 769, Hostivice, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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12.04.2001

12.04.2001

12.04.2001

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

12.04.2001

12.04.2001

12.04.2001
(740)

(740)

JUDr. Preclíková Olga, Antala Staška 32, Praha 4

Ing. Vandělíková Jana, Bohemia Patent, Petrská 12, Praha
1

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(35) výstavy k obchodním a reklamním účelům; (41)
výstavy ke kulturním a vzdělávacím účelům.

(5) dietetické a diabetické poživatiny a potraviny pro
zvláštní výživu, bezcholesterové a bezlepkové výrobky,
potravní doplňky obohacené vitamíny, organickými a/nebo
anorganickými látkami s přísadou ušlechtilých
mikroorganismů, nutriční doplňky, pochutiny a pokrutiny,
klíčky z obilí, ze semen a z luštěnin, přípravky ze sladu,
rostlinné vlákniny a posilující poživatiny, mouky
bezlepkové, dietní, výživné a obohacené vlákninou,
specifické doplňky pro výživu lidí - vše pro léčebné účely,
kojenecká a dětská strava; (29) polotovary těstárenských,
pekárenských a cukrářských výrobků, speciální přísady a
činidla vylepšující mouku a její směsi nezařaz. ve tř. 01, 05
a 30, soja a její výrobky, texturované proteiny, kolagen a
jeho extrakty, náhražky dietních a výživných potravin ve
všech formách, konzervované potraviny, ovoce sušené
nebo jinak upravené džemy a zavařeniny, upravený mák,
arašídy, semena, ořechy a suché plody; (30) mouky a
moučné výrobky všech druhů, mouky obohacené
vlákninou, výrobky z obilovin, z olejnin, ze semen a
kukuřice, mlynářské výrobky všech druhů, chléb a běžné
pečivo, sirup melasový, kakao, čokoláda, tapioka, ságo,
zlepšující přípravky pro pekárenské, těstárenské a
cukrářské výrobky, esence, sirupy, výrobky racionální
výživy zejména výrobky neobsahující cholesterol, přírodní
cukry a konzervační látky, směsi z celozrnných obilnin, z
luštěnin a z olejnin fortifikované rostlinnými a/nebo
minerálními látkami, vitaminy a s přísadou speciálních
ingrediencí pro další zpracování, výrobky na bázi obilovin,
olejnin a/nebo luštěnin, müsli výrobky, obilné vločky,
výrobky s amarantem, sojová vláknina pro humánní
použití, výrobky ze soji, slad a sladové výrobky,
stimulátory pro zlepšení chutě, dortová a cukrářská těsta,
perníky a perníkářské zboží, dorty, cukrovinky, jemné a
trvanlivé pečivo s výjimkou sušenek a sucharů, náplně a
polevy ve formě práškových směsí, pekárenské,
těstárenské a cukrárenské dietní výrobky ne pro
medicinální účely včetně výrobků pro redukční dietu,

výrobky extrudované a expandované spadající do této
třídy, želatinové výrobky, obalová pouzdra z mouky a
odpad ze zpracovaného obilného zrna pro humánní použití,
veškeré pekárenské, těstárenské a cukrárenské výrobky
včetně těchto výrobků mražených s výjimkou sušenek a
sucharů, těstoviny a plněné těstoviny, výrobky studené
kuchyně, zmrzlina a zmrzlinové výrobky.

(5) dietetické a diabetické poživatiny a potraviny pro
zvláštní výživu, bezcholesterové a bezlepkové výrobky,
potravní doplňky obohacené vitamíny, organickými a/nebo
anorganickými látkami s přísadou ušlechtilých
mikroorganismů, nutriční doplňky, pochutiny a pokrutiny,
klíčky z obilí, ze semen a z luštěnin, přípravky ze sladu,
rostlinné vlákniny a posilující poživatiny, mouky
bezlepkové, dietní, výživné a obohacené vlákninou,
specifické doplňky pro výživu lidí - vše pro léčebné účely,
kojenecká a dětská strava; (29) polotovary těstárenských,
pekárenských a cukrářských výrobků, speciální přísady a
činidla vylepšující mouku a její směsi nezařaz. ve tř. 01, 05
a 30, soja a její výrobky, texturované proteiny, kolagen a
jeho extrakty, náhražky dietních a výživných potravin ve
všech formách, konzervované potraviny, ovoce sušené
nebo jinak upravené džemy a zavařeniny, upravený mák,
arašídy, semena, ořechy a suché plody; (30) mouky a
moučné výrobky všech druhů, mouky obohacené
vlákninou, výrobky z obilovin, z olejnin, ze semen a
kukuřice, mlynářské výrobky všech druhů, chléb a běžné
pečivo, sirup melasový, kakao, čokoláda, tapioka, ságo,
zlepšující přípravky pro pekárenské, těstárenské a
cukrářské výrobky, esence, sirupy, výrobky racionální
výživy zejména výrobky neobsahující cholesterol, přírodní
cukry a konzervační látky, směsi z celozrnných obilnin, z
luštěnin a z olejnin fortifikované rostlinnými a/nebo
minerálními látkami, vitaminy a s přísadou speciálních
ingrediencí pro další zpracování, výrobky na bázi obilovin,
olejnin a/nebo luštěnin, müsli výrobky, obilné vločky,
výrobky s amarantem, sojová vláknina pro humánní
použití, výrobky ze soji, slad a sladové výrobky,
stimulátory pro zlepšení chutě, dortová a cukrářská těsta,
perníky a perníkářské zboží, dorty, cukrovinky, jemné a
trvanlivé pečivo s výjimkou sušenek a sucharů, náplně a
polevy ve formě práškových směsí, pekárenské,
těstárenské a cukrárenské dietní výrobky ne pro
medicinální účely včetně výrobků pro redukční dietu,
výrobky extrudované a expandované spadající do této
třídy, želatinové výrobky, obalová pouzdra z mouky a
odpad ze zpracovaného obilného zrna pro humánní použití,
veškeré pekárenské, těstárenské a cukrárenské výrobky
včetně těchto výrobků mražených s výjimkou sušenek a
sucharů, těstoviny a plněné těstoviny, výrobky studené

(511)

(511)

(511)

35, 41

5, 29, 30

5, 29, 30

O 166407

O 166419

O 166420

(210)

(210)

(210)
(730)

(730)

REFORMA a.s., Komunardů 32, Praha 7, Česká
republika

MUDr. Huvar Petr, Kozina 649, Štramberk, Česká
republika

(510)

(510)

(510)
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12.04.2001

12.04.2001

12.04.2001

12.04.2001

12.04.2001

12.04.2001

13.04.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

12.04.2001

12.04.2001

12.04.2001

08.02.2001

12.04.2001

12.04.2001

31.10.2000

(540)

(540)

(540)

FLEXTAB

EUVEKAN

CRACKLIN' FINISH

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Vandělíková Jana, Bohemia Patent, Petrská 12, Praha
1

Mgr. Petra S. de Brantes, KOREJZOVÁ & SPOL. Advokátní
a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

JUDr. Pavel Zelený, advokát, Společná advokátní kancelář
Všetečka, Zelený, Švorčík, Kalenský a partneři, Hálkova 2,
Praha 2

JUDr. Růžička Michal, CSc., Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou 12,
Praha 7

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

kuchyně, zmrzlina a zmrzlinové výrobky.

(16) tiskoviny, tištěné propagační materiály; (31)
zemědělské, zahradnické a lesnické výrobky, osiva a
semena, vše zahrnuté ve třídě 31, živá zvířata, ptáci a ryby,
krmiva pro zvířata, ptactvo a ryby, slad, sépiové kosti,
kosti pro psy, stelivo pro zvířata, čerstvé ovoce a čerstvá
zelenina a přípravky zahrnuté ve třídě 31 používané jako
přísady do těchto krmiv; (41) klubové služby, zejména v
oblasti chovu domácích zvířat; (42) poradenství týkající se
chovu domácích zvířat.

(9) nábytek laboratorní - speciální; (20) nábytek všeho
druhu; (39) automobilová doprava.

(18) kožené kabely a kabelky, peněženky, kožená pouzdra,
kožené desky a aktovky, kožené doplňky, kožená
galanterie, batohy, tašky; (25) obuv, kožené boty,
sportovní obuv, společenská obuv, kožené oděvy,
kožešiny, dětská obuv, klobouky a čepice, společenské -
klasické oděvy, sportovní oděvy, oděvy pro volný čas,

kožené opasky; (28) hračky, sportovní potřeby v rámci
této třídy.

(5) farmaceutické a lékařské přípravky pro humánní užití,
zejména ve formě farmaceutické dávky.

(5) výrobky farmaceutické, veterinářské a hygienické,
diabetické přípravky pro léčebné účely, potraviny pro
batolata, náplasti, obvazový materiál, materiály pro
plombování zubů a pro zubní otisky, dezinfekční přípravky,
výrobky pro hubení škodlivých zvířat, fungicidy, herbicidy.

(9) elektronické a elektromagnetické nosiče audio, video a
audiovizuálních záznamů; (16) knihy a jiné periodické i
neperiodické publikace, tiskoviny, drobná grafika,
propagační materiály; (41) nakladatelství a vydavatelství
neperiodických publikací a tiskovin v tištěné i elektronické
podobě, pořádání kulturních a uměleckých akcí.

(2) barvy, laky a nátěry pro vytvoření starožitného
vzhledu na dřevě, kovu, plastických hmotách, keramice,
skle a na kombinaci skla a plastů.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

16, 31, 41, 42

9, 20, 39

18, 25, 28

5

5

9, 16, 41

2

O 166421

O 166422

O 166423

O 166424

O 166425

O 166426

O 166444

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

MUDr. Huvar Petr, Kozina 649, Štramberk, Česká
republika

Mars, Incorporated, 6885 Elm Street, Mc Lean,
Spojené státy americké, Virginia

Hart Karel, Na vyhlídce 1249/27, Karlovy Vary,
Česká republika

Sedláček Jiří, Alšova 1228, Neratovice, Česká
republika

SmithKline Beecham plc, New Horizons Court,
Brentford, Velká Británie

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co., Willmar-
Schwabe-Strasse 4, Karlsruhe, Německo

Šavrda Jan, Kmochova 1258, Úvaly, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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13.04.2001

13.04.2001

13.04.2001

13.04.2001

13.04.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

13.04.2001

13.04.2001

13.04.2001

13.04.2001

13.04.2001

(540)

(540)

(540)

T. ROWE PRICE

MANEPT

DEZIKON

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Smola Josef, Mendlovo nám. 1a, Brno

Ing. Malůšek Jiří, Mendlovo nám. 1a, Brno

Ing. Malůšek Jiří, Mendlovo nám. 1a, Brno

Ing. Malůšek Jiří, Mendlovo nám. 1a, Brno

Ing. Soukup Petr, Patentová kancelář, Švédská 3, Olomouc

Ing. Soukup Petr, Patentová kancelář, Švédská 3, Olomouc

(540)

(540)

(16) publikace a tiskoviny o investování, správě
investičního portfolia, finančních službách v papírové
formě, publikace a tiskoviny o investování, správě
investičního portfolia, finančních službách zpracované ke
stažení a tisku z internetu; (36) investování kapitálu,
kapitálové investice, finanční poradenství ohledně investic,
finanční služby ohledně investování předávané
elektronickou cestou přes internet, spravování investičního
portfolia.

(16) publikace a tiskoviny o investování, správě
investičního portfolia, finančních službách v papírové
formě, publikace a tiskoviny o investování, správě
investičního portfolia, finančních službách zpracované ke
stažení a tisku z internetu; (36) investování kapitálu,
kapitálové investice, finanční poradenství ohledně investic,
finanční služby ohledně investování předávané
elektronickou cestou přes internet, spravování investičního
portfolia.

(16) publikace a tiskoviny o investování, správě
investičního portfolia, finančních službách v papírové
formě, publikace a tiskoviny o investování, správě
investičního portfolia, finančních službách zpracované ke
stažení a tisku z internetu; (36) investování kapitálu,
kapitálové investice, finanční poradenství ohledně investic,
finanční služby ohledně investování předávané
elektronickou cestou přes internet, spravování investičního

portfolia.

(3) přípravky bytové chemie pro čištění, leštění,
odmašťování, broušení, například prášky, pasty, gely a
saponáty na nádobí, vany, dřezy, smalt, sporáky, nábytek,
koberce, podlahy, mycí prostředky pro toaletní účely,
například mýdla tuhá i tekutá, prášky a gely na ruce,
výrobky kosmetické a voňavkářské, bylinné kosmetické
přípravky, mýdla včetně mýdel medicinálních, parfumerie,
vonné oleje, krémy, mléka, gely, emulze, vody a
deodoranty pro osobni potřebu, toaletní přípravky, vlasové
a ústní vody, pasty, prášky a vodičky pro čištění a
ošetřování zubů a dutiny ústní, šampony tělové i vlasové,
prostředky pro mytí a ošetřování rukou a vlasů, například
kondicionery, pomády, tužidla, spreje, laky, prostředky pro
ošetřování pokožky, například krémy na a po opalování,
masážní krémy a emulze, regenerační krémy a vody, prací
a bělící přípravky, například prášky a aviváže; (5)
hygienické a dezinfekční prostředky ne pro osobní hygienu,
repelentní přípravky, dezodoranty, osvěžovače vzduchu,
pohlcovače pachů ne pro osobní hygienu, antiseptické
prostředky; (37) služby spojené s praním, mytím a čištěním
podlahových krytin, koberců, rohoží, předložek, linoleí,
dlaždic, kachlí, kachliček a jiných povrchů.

(3) přípravky bytové chemie pro čištění, leštění,
odmašťování, broušení, například prášky, pasty, gely a
saponáty na nádobí, vany, dřezy, smalt, sporáky, nábytek,
koberce, podlahy, mycí prostředky pro toaletní účely,
například mýdla tuhá i tekutá, prášky a gely na ruce,
výrobky kosmetické a voňavkářské, bylinné kosmetické
přípravky, mýdla včetně mýdel medicinálních, parfumerie,
vonné oleje, krémy, mléka, gely, emulze, vody a
deodoranty pro osobni potřebu, toaletní přípravky, vlasové
a ústní vody, pasty, prášky a vodičky pro čištění a
ošetřování zubů a dutiny ústní, šampony tělové i vlasové,
prostředky pro mytí a ošetřování rukou a vlasů, například
kondicionery, pomády, tužidla, spreje, laky, prostředky pro
ošetřování pokožky, například krémy na a po opalování,
masážní krémy a emulze, regenerační krémy a vody, prací
a bělící přípravky, například prášky a aviváže; (5)
hygienické a dezinfekční prostředky ne pro osobní hygienu,
repelentní přípravky, dezodoranty, osvěžovače vzduchu,
pohlcovače pachů ne pro osobní hygienu; (37) služby
spojené s praním, mytím a čištěním podlahových krytin,
koberců, rohoží, předložek, linoleí, dlaždic, kachlí,
kachliček a jiných povrchů.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

16, 36

16, 36

16, 36

3, 5, 37

3, 5, 37

O 166445

O 166446

O 166447

O 166451

O 166452

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Plasti-Kote Co., Inc., 1000 Lake Road, Medina,
Spojené státy americké, Ohio

T. Rowe Price Group, Inc., 100 East Pratt Street,
Baltimore, Spojené státy americké, Maryland

T. Rowe Price Group, Inc., 100 East Pratt Street,
Baltimore, Spojené státy americké, Maryland

T. Rowe Price Group, Inc., 100 East Pratt Street,
Baltimore, Spojené státy americké, Maryland

LORIKA CZ s.r.o., Holická 31/2, Olomouc, Česká
republika

LORIKA CZ s.r.o., Holická 31/2, Olomouc, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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13.04.2001

13.04.2001

13.04.2001

13.04.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

13.04.2001

13.04.2001

13.04.2001

13.04.2001

(540)

(540)

RETTIGO

MELCAFÉ

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Kupka Miroslav, patentový zástupce, Spalova 2261,
Rakovník

Šimíček Adolf, Zřídelní 155, Ostrava - Lhotka

Hájková Ludmila, Olbrachtovo nám. 5, Brno- Komín

Hájková Ludmila, Olbrachtovo nám. 5, Brno- Komín

(590) Barevná

(540)

(540)
(3) autokosmetika a mycí prostředky pro automobily; (5)
autolékárničky, osvěžovače vzduchu; (9) automobilové
elektrické pojistky, vypínače, elektrické kontrolní
přístroje, měřící přístroje pro automobily elektrické nebo
mechanické, ochranné přilby, zejména pro motocyklisty,
automobilové audio a audio-video systémy, zejména
autorádia, reproduktory, přehrávače a nosiče zvukových
záznamů, navigační systémy pro automobily, výstražné
trojúhelníky a výstražná světla; (11) klimatizační zařízení,
reflektory a žárovky pro vozidla, doplňková světla,
osvětlovací přístroje; (12) automobily, jejich součásti,
náhradní díly a příslušenství, zejména pneumatiky a ráfky
kol pro automobily, kola pro automobily a kryty
automobilových kol, ventily pneumatik pro automobily,
bezpečnostní sedačky a zařízení pro děti a dospělé pro
použití v automobilech, brzdová obložení, brzdové čelisti a
brzdové lamely pro automobily, houkačky pro automobily,
kapoty, části kapot a podběhy pro automobily, karosérie
automobilů, nárazníky automobilů, zavazadlové nosiče a
boxy pro automobily, nosiče lyží a nosiče jízdních kol pro
automobily, opěrky hlavy na sedadla automobilů, pérování
automobilů, pružiny i tlumící, tlumiče pro automobily,
výfuky, protismyková zařízení pro automobily (např. ABS
atd.), protismyková zařízení na pneumatiky automobilů,
např. protismykové (sněhové) řetězy, vzduchové
nafukovací polštáře pro automobily (např. airbagy), sedadla
pro automobily, potahy na sedadla automobilů,
protioslňovací zařízení pro automobily a stínidla a clony
proti slunci pro automobily, volanty pro automobily,
signalizační zařízení automobilů pro jízdu vzad,
automobilová skla a stěrače skel, směrovky a ukazatele
směru pro automobily, světla pro automobily, zpětná
zrcátka pro automobily, tažná zařízení pro automobily,
uzávěry palivových nádrží pro automobily a víka
palivových nádrží pro automobily, zabezpečovací poplašná
zařízení (alarmy) do automobilů, zadní zvedací desky a víka
pro automobily, ochranné lišty pro automobily, např. boční
a přední a zadní, estetické doplňky pro vzhled exteriéru a
interiéru automobilů, např. koncovky výfuků, vnější i
vnitřní kliky dveří automobilů a kryty vnějších i vnitřních
klik dveří automobilů, hlavice a tyče řadicích pák, kožené
manžety a kožené doplňky interiéru automobilů, např.
kožené potahy volantů, sedadel, řadicích pák a pák ručních
brzd atd., doplňky interiéru automobilů ze dřeva a z imitace
dřeva, např. hlavice řadicích pák a obložení pák ručních
brzd, doplňky palubních desek atd., přepážky pro oddělení
nákladového prostoru automobilů od prostoru pro cestující
včetně přestavitelných přepážek, ochranné rámy pro
automobily (např. ochranné trubkové rámy podvozků
a/nebo předků automobilů), ochranné kryty pro automobily
(např. návleky), střešní okna pro automobily, výstražná
zařízení spadající do této třídy, autolana, autokoberce,
zařízení pro plnění pneumatik vzduchem, zejména hustilky
na pneumatiky vozidel mechanické a elektrické, řemeny
klínové k motorům automobilů, mechanická zabezpečovací
zařízení pro automobily.

(35) poradenství v oblasti podnikatelské, účetnictví,
organizace a ekonomické, poradenství v oblasti obchodní
činnosti, poskytování komerčních informací, obchodní
nebo podnikatelské informace, obchodní činnost - služby;
(36) zprostředkovatelská činnost v oblasti ekonomie a
financí, zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí,
finanční odhady a oceňování nemovitostí pro
pojišťovnictví a bankovnictví, finanční leasing, faktoring,
forfaiting, poskytování úvěrů na bázi záložen a
zhodnocování vkladů, garance a záruky, koupě na splátky
/financování/.

(5) čaje medicinální a dietetické; (29) mléko a mlékárenské
výrobky, smetana sušená, v prášku, instantní,
kondenzovaná; (30) čaje, kakao, káva, kávové náhražky,
nápoje v prášku na bázi kávy, kakaa, čokolády a čaje,
obilniny a obilné výrobky, sušenky, koláče, dorty a
cukrářské výrobky, bonbony, bonbonové tyčinky, muesli
tyčinky, čokoláda, čokoládové výrobky, zmrzliny a
mražené sladkosti, ovesné pokrmy.

(5) čaje medicinální a dietetické; (29) mléko a mlékárenské
výrobky, smetana sušená, v prášku, instantní,
kondenzovaná; (30) čaje, kakao, káva, kávové náhražky,
nápoje v prášku na bázi kávy, kakaa, čokolády a čaje,
obilniny a obilné výrobky, sušenky, koláče, dorty a
cukrářské výrobky, bonbony, bonbonové tyčinky, muesli
tyčinky, čokoládové výrobky, čokoláda, zmrzliny a
mražené sladkosti, ovesné pokrmy.

(511)

(511)

(511)

(511)

3, 5, 9, 11, 12

35, 36

5, 29, 30

5, 29, 30

O 166455

O 166457

O 166458

O 166459

O 166460

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

Ing. Miroslav Uhlíř - AUTOBAN, Botevova
3103/17, Praha 4 - Modřany, Česká republika

B.M.G. INVEST, Výstavní 8, Ostrava - Mariánské
Hory, Česká republika

Ďurina Pavel, Pod vinohrady 1424, Bzenec, Česká
republika

Ďurina Pavel, Pod vinohrady 1424, Bzenec, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)
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13.04.2001

13.04.2001

13.04.2001

13.04.2001

13.04.2001

13.04.2001

13.04.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

13.04.2001

13.04.2001

17.01.2001

17.01.2001

17.01.2001

17.01.2001

29.01.2001

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

DOCAFÉ

BODYTEA

KARIČKA FITNES

KARIČKA OPTIM

KARIČKA TYČINKY

UDENÁČIK

ŠÍRAVA

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Hájková Ludmila, Olbrachtovo nám. 5, Brno- Komín

Hájková Ludmila, Olbrachtovo nám. 5, Brno- Komín

Ing. Buršík Milan, Plzeňská 218, Praha 5

Ing. Buršík Milan, Plzeňská 218, Praha 5

Ing. Buršík Milan, Plzeňská 218, Praha 5

Ing. Buršík Milan, Plzeňská 218, Praha 5

(5) čaje medicinální a dietetické; (29) mléko a mlékárenské
výrobky, smetana sušená, v prášku, instantní,
kondenzovaná; (30) čaje, kakao, káva, kávové náhražky,
nápoje v prášku na bázi kávy, kakaa, čokolády a čaje,
obilniny a obilné výrobky, sušenky, koláče, dorty a
cukrářské výrobky, bonbony, bonbonové tyčinky, muesli
tyčinky, čokoláda, čokoládové výrobky, zmrzliny a
mražené sladkosti, ovesné pokrmy.

(5) čaje medicinální a dietetické; (29) mléko a mlékárenské
výrobky, smetana sušená, v prášku, instantní,
kondenzovaná; (30) čaje, kakao, káva, kávové náhražky,
nápoje v prášku na bázi kávy, kakaa, čokolády a čaje,
obilniny a obilné výrobky, sušenky, koláče, dorty a
cukrářské výrobky, bonbony, bonbonové tyčinky, muesli
tyčinky, čokoláda, čokoládové výrobky, zmrzliny a
mražené sladkosti, ovesné pokrmy.

(5) dietetické látky na bázi mléka upravené pro lékařské
účely, mléčný tuk, mléčné fermenty na farmaceutické
účely, mléčný cukr (laktóza), mléko obohacené
bílkovinami, potrava pro kojence, sušené mléko pro
kojence; (29) mléko a mléčné výrobky, obzvláště mléko,
též sušené, máslo, smetana, sýry a tvarohy, též ochucené,
kyselo-mléčné výrobky, též ochucené, jogurt, bílý a
ochucený, mléčné nápoje s vysokým obsahem mléka, kefír,
syrovátka, syrovátkové bílkoviny, syrovátko-mléčné
potraviny, kasein jako potrava, šlehačka, sýřidla; (32)
nealkoholické nápoje, izotonické nápoje, vody (nápoje),
včetně hygienicky nezávadné vody pro kojeneckou výživu,
syrovátkové nápoje.

(5) dietetické látky na bázi mléka upravené pro lékařské
účely, mléčný tuk, mléčné fermenty na farmaceutické
účely, mléčný cukr (laktóza), mléko obohacené
bílkovinami, potrava pro kojence, sušené mléko pro
kojence; (29) mléko a mléčné výrobky, obzvláště mléko,

též sušené, máslo, smetana, sýry a tvarohy, též ochucené,
kyselo-mléčné výrobky, též ochucené, jogurt, bílý a
ochucený, mléčné nápoje s vysokým obsahem mléka, kefír,
syrovátka, syrovátkové bílkoviny, syrovátko-mléčné
potraviny, kasein jako potrava, šlehačka, sýřidla; (32)
nealkoholické nápoje, izotonické nápoje, vody (nápoje),
včetně hygienicky nezávadné vody pro kojeneckou výživu,
syrovátkové nápoje.

(5) dietetické látky na bázi mléka upravené pro lékařské
účely, mléčný tuk, mléčné fermenty na farmaceutické
účely, mléčný cukr (laktóza), mléko obohacené
bílkovinami, potrava pro kojence, sušené mléko pro
kojence; (29) mléko a mléčné výrobky, obzvláště mléko,
též sušené, máslo, smetana, sýry a tvarohy, též ochucené,
kyselo-mléčné výrobky, též ochucené, jogurt, bílý a
ochucený, mléčné nápoje s vysokým obsahem mléka, kefír,
syrovátka, syrovátkové bílkoviny, syrovátko-mléčné
potraviny, kasein jako potrava, šlehačka, sýřidla; (32)
nealkoholické nápoje, izotonické nápoje, vody (nápoje),
včetně hygienicky nezávadné vody pro kojeneckou výživu,
syrovátkové nápoje.

(5) dietetické látky na bázi mléka upravené pro lékařské
účely, mléčný tuk, mléčné fermenty na farmaceutické
účely, mléčný cukr (laktóza), mléko obohacené
bílkovinami, potrava pro kojence, sušené mléko pro
kojence; (29) mléko a mléčné výrobky, obzvláště mléko,
též sušené, máslo, smetana, sýry a tvarohy, též ochucené,
kyselo-mléčné výrobky, též ochucené, jogurt, bílý a
ochucený, mléčné nápoje s vysokým obsahem mléka, kefír,
syrovátka, syrovátkové bílkoviny, syrovátko-mléčné
potraviny, kasein jako potrava, šlehačka, sýřidla; (32)
nealkoholické nápoje, izotonické nápoje, vody (nápoje),
včetně hygienicky nezávadné vody pro kojeneckou výživu,
syrovátkové nápoje.

(5) dietetické látky na bázi mléka upravené pro lékařské
účely, mléčný tuk, mléčné fermenty na farmaceutické
účely, mléčný cukr (laktóza), mléko obohacené
bílkovinami, potrava pro kojence, sušené mléko pro
kojence; (29) mléko a mléčné výrobky, obzvláště mléko,

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

5, 29, 30

5, 29, 30

5, 29, 32

5, 29, 32

5, 29, 32

5, 29, 32

5, 29, 32

O 166461

O 166475

O 166476

O 166477

O 166479

O 166480

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Ďurina Pavel, Pod vinohrady 1424, Bzenec, Česká
republika

Ďurina Pavel, Pod vinohrady 1424, Bzenec, Česká
republika

ZEMPMILK, a.s., Lastomírska 1, Michalovce,
Slovenská republika

ZEMPMILK, a.s., Lastomírska 1, Michalovce,
Slovenská republika

ZEMPMILK, a.s., Lastomírska 1, Michalovce,
Slovenská republika

ZEMPMILK, a.s., Lastomírska 1, Michalovce,
Slovenská republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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13.04.2001

17.04.2001

17.04.2001

17.04.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

29.01.2001

17.04.2001

17.04.2001

17.04.2001

(540)

(540)

ZEMPLÍN

HOTEL ARBES

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Buršík Milan, Plzeňská 218, Praha 5

Ing. Buršík Milan, Plzeňská 218, Praha 5

Ing. Vandělíková Jana, Bohemia Patent, Petrská 12, Praha
1

Pacl Václav, patentový zástupce, Okrajová 4a, Havířov -
Podlesí

RNDr. Halaxová Zdeňka, TETRAPAT, Univerzitní 7,
Olomouc

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)

též sušené, máslo, smetana, sýry a tvarohy, též ochucené,
kyselo-mléčné výrobky, též ochucené, jogurt, bílý a
ochucený, mléčné nápoje s vysokým obsahem mléka, kefír,
syrovátka, syrovátkové bílkoviny, syrovátko-mléčné
potraviny, kasein jako potrava, šlehačka, sýřidla; (32)
nealkoholické nápoje, izotonické nápoje, vody (nápoje),
včetně hygienicky nezávadné vody pro kojeneckou výživu,
syrovátkové nápoje.

(5) dietetické látky na bázi mléka upravené pro lékařské
účely, mléčný tuk, mléčné fermenty na farmaceutické
účely, mléčný cukr (laktóza), mléko obohacené
bílkovinami, potrava pro kojence, sušené mléko pro
kojence; (29) mléko a mléčné výrobky, obzvláště mléko,
též sušené, máslo, smetana, sýry a tvarohy, též ochucené,
kyselo-mléčné výrobky, též ochucené, jogurt, bílý a
ochucený, mléčné nápoje s vysokým obsahem mléka, kefír,
syrovátka, syrovátkové bílkoviny, syrovátko-mléčné
potraviny, kasein jako potrava, šlehačka, sýřidla; (32)
nealkoholické nápoje, izotonické nápoje, vody (nápoje),
včetně hygienicky nezávadné vody pro kojeneckou výživu,
syrovátkové nápoje.

(16) papír, výrobky z papíru, periodické a neperiodické
publikace, knihy, učebnice a učební pomůcky, časopisy,
brožury, fotografie, portréty, obrazy, grafiky, informační
produkty na papírových nosičích, letáky, plakáty, data a
databáze na papírových nosičích, tištěné manuály,
reklamní, propagační a užitkové výrobky z papíru, kupř.
pohlednice, dopisní papíry, obálky, přání, hudební přání,
kalendáře, samolepky, obtisky, pexesa, vystřihovánky,
hrací karty, kartičky, balicí papír, tašky, sešity, skicáky,
akvarely, architektonické makety, grafické reprodukce,
umělecké litografie, malířská plátna, malířské stojany,
materiály na modelování, pečeti, papírové obaly všeho
druhu včetně obalů na nápoje a podnosy na pokrmy pro
rychlé občerstvení a jiné výrobky z papíru, např. utěrky,
ubrusy, ubrousky, ručníky apod.; (39) provoz cestovní
kanceláře - poskytování a zprostředkování cestovních a
průvodcovských služeb, parkovací stanoviště pro hotelové
hosty; (41) pořádání a organizování vzdělávacích,
kulturních a společenských akcí, organizační zajišťování a
pořádání konferencí, sympozií, seminářů a kurzů, pořádání
gastronomických akcí, pořádání kulturních a
společenských akcí, galerie, výstavy ke kulturním účelům,
semináře, sympozia, přednášky, zprostředkování v oblasti
kultury, provozování galerie výtvarných umění, umělecká
agentura; (42) vedení a správa hotelu, hotelové služby a
ubytovací služby, včetně stravování, provozování
restaurací, barů, kaváren, vináren, cukráren, bufetů a kiosků
s občerstvením, příprava jídla a dodávky jídla též pro

hosty, pořádání hostin, rezervace ubytování, pension,
prodejní automaty rychlého občerstvení, osobní ostraha
osob, detektivní hotelová služba, hlídací noční služba,
služby kadeřnické, holičské a salony krásy, péče léčebná,
hygienická a kosmetická, provoz cestovní kanceláře -
rezervace a ubytování, překladatelské služby, provozování
výstavních ploch, internet café.

(20) výrobky ze dřeva, zejména nábytek a jeho části k
bytovému zařízení, zejména pohovky, válendy, postele a
jejich části, zvláště pak lamelové rošty a kostry pohovek,
matrace, vodní postele, kromě postelí pro lékařské účely,
regály, police; (37) montáž, demontáž a kompletace
nábytku, zejména postelí, válend a pohovek, montáž a
demontáž desek a profilů z plastických hmot, čalounění;
(40) zpracování dřeva a jeho úprava, truhlářství a
dřevovýroba, dřevoobrábění, zejména řezání, hoblování,
vrtání, frézování, broušení, hlazení, impregnace,
povrchová úprava.

(35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodní,
automatizované zpracování dat; (41) pořádání a
organizování školících kursů a projektů, kongresů,
kulturních a vzdělávacích akcí; (42) projektová činnost v
investiční výstavbě, projektování pozemkových úprav,
geodetická a kartografická činnost, tvorba software.

(511)

(511)

(511)

(511)

5, 29, 32

16, 39, 41, 42

20, 37, 40

35, 41, 42

O 166481

O 166492

O 166495

O 166504

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

ZEMPMILK, a.s., Lastomírska 1, Michalovce,
Slovenská republika

ZEMPMILK, a.s., Lastomírska 1, Michalovce,
Slovenská republika

ESTEC, spol. s r.o., Jílovská 1155, Praha 4, Česká
republika

NEW DESIGN Hanko & Burek s.r.o., Glazkovova
12, Ostrava - Zábřeh, Česká republika

GEOCENTRUM, spol.s r.o. zeměměřičská a
projekční kancelář, Kosmonautů 8B, Olomouc,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 12 - 2001 - CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 3537

17.04.2001

17.04.2001

17.04.2001

18.04.2001

18.04.2001

18.04.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

17.04.2001

17.04.2001

17.04.2001

18.04.2001

18.04.2001

18.04.2001

(540)

(540)

(540)

(540)

RYCHLÉ ŠPUNTY

CALGONIT DOUBLE
ACTION

POWER-TEK

UNIPOWER

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Vencl Adolf, Třešňová 620, Liberec 14

Kolátor Kamil, Lučanská 5, Jablonec nad Nisou

Dr. Tomsa Jan, advokát, Laubova 8, Praha 3 - Vinohrady

Ing. Vandělíková Jana, Bohemia Patent, Petrská 12, Praha
1

Ing. Vandělíková Jana, Bohemia Patent, Petrská 12, Praha
1

(540)

(540)

(6) kovové vlajkové stožáry, interiérové stojany na vlajky,
stojánky na vlaječky; (24) textilní vlajky, prapory,
transparenty, vlaječky, přikrývky, ložní prádlo, stolní
prádlo, froté zboží, prostěradla, prošívané přikrývky a
polštáře, záclony textilní, koupelnové textilie, prádlo pro
domácnost, povlečení; (25) osobní pánské, dámské, dětské
prádlo, spodní prádlo, ponožky a punčochové zboží,
pletené zboží; (27) koberce, krytiny podlahové, textilní
podlahové krytiny, rohože, linoleum, podlahové krytiny
do koupelen; (35) propagační činnost, reklama, služba
reklamních agentur a kanceláří.

(32) piva, minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje
nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, sirupy a jiné
přípravky k zhotovování nápojů; (33) alkoholické nápoje
(s výjimkou piv).

(1) chemické přípravky pro průmyslové účely, látky a
prostředky proti usazování kotelního kamene a pro jeho
odstraňování, přípravky na změkčování vody jiné než pro
domácnost, ochranné přípravky na sklo, porcelán a
kameninu, nádobí a jiné kuchyňské potřeby, přípravky pro
prevenci před zmatněním kuchyňských potřeb a skla (v
rozsahu, ve kterém nejsou obsaženy v jiných třídách),
veškeré shora uvedené výrobky s i bez dezinfekčních
složek; (3) bělicí přípravky a ostatní látky pro praní prádla
a mytí nádobí, ať v pevném, tekutém anebo gelovém
skupenství, prací prostředky pro použití v čistírnách, lešticí
přípravky na kuchyňské potřeby a sklo, čisticí, lešticí
přípravky, přípravky na cídění a brusné přípravky,
přípravky na čištění koberců, prací prostředky, mýdla,
prostředky na odvápnění a odstranění vodního kamene a
zamezení jeho usazování a další prostředky pro použití v
domácnosti, avivážní prostředky, přísady do praní,
přípravky na odstraňování skvrn, veškeré shora uvedené
výrobky s i bez dezinfekčních složek.

(7) stroje a zařízení, generátory proudu, generátory
střídavého proudu, generátory elektrické, alternátory,
svařovací stroje elektrické, cívky jako části strojů, dynama,
zapalovací induktory pro motory, palivové konvertory pro
zážehové motory, turbogenerátory, zařízení a součásti pro
elektrické výzbroje strojů; (9) přístroje a nástroje určené k
měření a signalizaci, přístroje a nástroje elektrické
nezačleněné do jiných tříd, přístroje a nástroje určené ke
kontrolním účelům, nabíjecí agregáty pro elektrické
baterie, měřící a monitorovací přístroje, elektrické
přístroje a aparáty jako elektrické svářečky, přenosné,
převozné i stabilní agregáty, nabíječky apod.; (12) zařízení
a součásti pro elektrické výzbroje vozidel, agregáty pro
motorová vozidla.

(7) stroje a zařízení, generátory proudu, generátory
střídavého proudu, generátory elektrické, alternátory,
svařovací stroje elektrické, cívky jako části strojů, dynama,
zapalovací induktory pro motory, palivové konvertory pro
zážehové motory, turbogenerátory, zařízení a součásti pro
elektrické výzbroje strojů; (9) přístroje a nástroje určené k
měření a signalizaci, přístroje a nástroje elektrické
nezačleněné do jiných tříd, přístroje a nástroje určené ke
kontrolním účelům, nabíjecí agregáty pro elektrické
baterie, měřící a monitorovací přístroje, elektrické
přístroje a aparáty jako elektrické svářečky, přenosné,
převozné i stabilní agregáty, nabíječky apod.; (12) zařízení
a součásti pro elektrické výzbroje vozidel, agregáty pro
motorová vozidla.

(7) stroje a zařízení, generátory proudu, generátory
střídavého proudu, generátory elektrické, alternátory,
svařovací stroje elektrické, cívky jako části strojů, dynama,
zapalovací induktory pro motory, palivové konvertory pro
zážehové motory, turbogenerátory, zařízení a součásti pro

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

6, 24, 25, 27, 35

32, 33

1, 3

7, 9, 12

7, 9, 12

7, 9, 12

O 166505

O 166506

O 166526

O 166540

O 166541

O 166542

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

LIBEA, s.r.o., Za cukrárnou 534, Liberec 30, Česká
republika

SOARE SEKT a.s., Podhorská 74, Jablonec nad Nisou,
Česká republika

RECKITT BENCKISER N.V., Fruittuinen 2-12,
Hoofddorp, Holandsko

2P TRADE s.r.o., Palírenská 34, Brno, Česká
republika

2P TRADE s.r.o., Palírenská 34, Brno, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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18.04.2001

18.04.2001

18.04.2001

18.04.2001

18.04.2001

18.04.2001

19.04.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

18.04.2001

18.04.2001

18.04.2001

18.04.2001

18.04.2001

18.04.2001

19.04.2001

(540)

(540)

SINEN

XTRA-CAL

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Vandělíková Jana, Bohemia Patent, Petrská 12, Praha
1

Ing. Malůšek Jiří, Patentová kancelář Kania, Sedlák, Smola,
Mendlovo nám. 1a, Brno

Ing. Malůšek Jiří, Mendlovo nám. 1a, Brno

Ing. Smola Josef, Mendlovo nám. 1a, Brno

(590)

(590)

(590)

(590)

Barevná

Barevná

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

elektrické výzbroje strojů; (9) přístroje a nástroje určené k
měření a signalizaci, přístroje a nástroje elektrické
nezačleněné do jiných tříd, přístroje a nástroje určené ke
kontrolním účelům, nabíjecí agregáty pro elektrické
baterie, měřící a monitorovací přístroje, elektrické
přístroje a aparáty jako elektrické svářečky, přenosné,
převozné i stabilní agregáty, nabíječky apod.; (12) zařízení
a součásti pro elektrické výzbroje vozidel, agregáty pro
motorová vozidla.

(7) víceúčelové kuchyňské stroje, zvláště varné roboty; (9)
žehličky; (21) nápojové soupravy, nápojové sklo, talíře,
nádobí z porcelánu i nerezu, žehlicí prkna.

(7) víceúčelové kuchyňské stroje, zvláště varné roboty; (9)
žehličky; (21) nápojové soupravy, nápojové sklo, talíře,
nádobí z porcelánu i nerezu, žehlicí prkna.

(37) mytí automobilů; (39) doprava nákladní (kamionová),
spedice.

(9) databanky, hardware, počítače, software, kancelářská
technika v rámci této třídy s výjimkou nábytku; (16)
kancelářské potřeby (vyjma nábytku), papírové výrobky,
zvláště manuály k software, letáky, návody k výrobkům;
(41) školení a trénink v oblasti aplikací datových systémů,
zaškolování a trénink v oblasti ekonomických, výrobních a
informačních systémů; (42) tvorba software, vývoj, úpravy
a pronájem programového vybavení, poradenství a
konzultace v oboru informačních technologií.

(41) kulturní aktivity; (42) umělecký design.

(41) zábava a sportovní aktivity.

(29) doplňky stravy a dietetické doplňky v rámci této
třídy.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

7, 9, 21

7, 9, 21

37, 39

9, 16, 41, 42

41, 42

41

29

O 166543

O 166544

O 166547

O 166548

O 166571

O 166578

O 166591

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

2P TRADE s.r.o., Palírenská 34, Brno, Česká
republika

SINEN s.r.o., Švédská 6, Brno, Česká republika

SINEN s.r.o., Švédská 6, Brno, Česká republika

Vladimír Šmídl - TRANSPORT Žamberk, 28. října
875, Žamberk, Česká republika

CyberSoft, s.r.o., Pavlovova 1503/45, Ostrava,
Česká republika

Husáková Jana, Prusíkova 2399, Praha 5, Česká
republika

Daniel Šorm, a.s., Václavské náměstí 21/831, Praha
1, Česká republika

HERBALIFE INTERNATIONAL, INC., 1800
Century Park East, Los Angeles, Spojené státy
americké, California

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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19.04.2001

19.04.2001

19.04.2001

19.04.2001

19.04.2001

19.04.2001

20.04.2001

20.04.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

19.04.2001

19.04.2001

19.04.2001

19.04.2001

19.04.2001

19.04.2001

20.04.2001

(540) POPPLES

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Chlustina Jiří, UNIPATENT, J.Masaryka 43-47, Praha
2-Vinohrady

Ing. Chlustina Jiří, UNIPATENT, J.Masaryka 43-47, Praha
2-Vinohrady

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová,
známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7

Ing. Loskotová Jarmila, Patentová a známková kancelář,
Kartouzská 4, Praha 5

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(9) telefonní seznamy, seznamy adres, periodika, průvodce,
kalendáře, ročenky, noviny, inzertní noviny na všech
typech nosičů; (16) telefonní seznamy, seznamy adres,
periodika, průvodce, kalendáře, ročenky, tiskárenské
výrobky všeho druhu, noviny, inzertní noviny; (35) přímý
marketing, komercionalizace a publicita v uvedených
publikacích, reklamní činnost všeho druhu, inzertní služby,
rozesílání tiskařských výrobků reklamního charakteru; (38)
telematické služby, audiotexové služby, elektronická
datová sít', pagingová sít', přenos informací za pomoci
počítačových sítí, komunikace pomocí sítě Internetu,
datové telekomunikační služby, šíření elektronických
periodik, služby poskytované prostřednictvím telefonu;
(39) rozesílání tiskařských výrobků všeho druhu; (41)
nakladatelská a vydavatelská činnost.

(6) výrobky strojní metalurgie.

(31) zemědělská semena (zrna, osiva).

(28) hry a hračky.

(35) systematizace dat do počítačových databází; (39)
cestovní kancelář, organizování cest, exkurzí, doprava
turistů; (42) ubytovací služby.

(39) organizování cest, exkurzí, doprava turistů; (42)
ubytovací služby.

(3) mýdla pevná, tekutá, sprchové gely, šampony,
koupelové soli nemediciální, přísady do koupele; (5)
přírodní soli do koupele mediciální, bylinné koupele,
přírodní koupele, přísady do koupele s léčivými účinky;
(35) poradenská činnost v oblasti obchodu.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 16, 35, 38, 39, 41

6

31

28

35, 39, 42

39, 42

3, 5, 35

O 166593

O 166594

O 166610

O 166613

O 166619

O 166620

O 166631

O 166637

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

MEDIATEL, spol.s r.o., Thámova 6, Praha 8, Česká
republika

Ing. Krauz Vlastimil, Ruská 28, Plzeň, Česká
republika

Land O'Lakes, Inc., 4001 Lexington Avenue N.,
Arden Hills, Spojené státy americké, Minnesota

Those Characters From Cleveland, Inc., One
American Road, Cleveland, Spojené státy americké,
Ohio

Urban Libor, T. Bati 299, Zlín, Česká republika

Urban Libor, T. Bati 299, Zlín, Česká republika

Ing. Pondělík Pavel, Hrdličkova 2, Plzeň, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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20.04.2001

20.04.2001

20.04.2001

20.04.2001

20.04.2001

20.04.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

20.04.2001

20.04.2001

20.04.2001

20.04.2001

20.04.2001

20.04.2001

20.04.2001

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

www.oddset.cz

www.sazka.com

MUFFIN HOUSE

CONNEC

TION

ASPI Publishing s.r.o.

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

JUDr. Aleš Zábrš, advokát a patentový zástupce, Na
Beránce 2, Praha 6

JUDr. Aleš Zábrš, advokát a patentový zástupce, Na
Beránce 2, Praha 6

JUDr. Aleš Zábrš, advokát a patentový zástupce, Na
Beránce 2, Praha 6

JUDr. Aleš Zábrš, advokát a patentový zástupce, Na
Beránce 2, Praha 6

(540)

(16) časopisy, knihy, publikace, reklamní prospekty,
informační letáky, losy, hrací karty, propagační předměty
jako jsou zejména tužky, kalendáře, plakáty, diáře, těžítka;
(18) tašky, brašny, batohy; (24) ručníky; (25) trička,
čepice; (34) zapalovače; (35) reklamní činnost,
administrativní práce, automatizované zpracování dat; (36)
pronájem bytových a nebytových prostor; (37) úklid; (41)
organizování sportovních sázek a číselných loterií,
provozování loterií a jiných podobných her v souladu s
obecně závaznými právními předpisy, prodej losů a příjem
sázek ve smluvně závazných sběrnách právnických a
fyzických osob a ve sběrnách zřízených společností,
vydavatelská činnost, nakladatelská činnost; (42) služby
spojené s poskytováním občerstvení, poskytování
občerstvení.

(16) časopisy, knihy, publikace, reklamní prospekty,
informační letáky, losy, hrací karty, propagační předměty
jako jsou zejména tužky, kalendáře, plakáty, diáře, těžítka;
(18) tašky, brašny, batohy; (24) ručníky; (25) trička,
čepice; (34) zapalovače; (35) reklamní činnost,
administrativní práce, automatizované zpracování dat; (36)
pronájem bytových a nebytových prostor; (37) úklid; (41)
organizování sportovních sázek a číselných loterií,
provozování loterií a jiných podobných her v souladu s
obecně závaznými právními předpisy, prodej losů a příjem
sázek ve smluvně závazných sběrnách právnických a
fyzických osob a ve sběrnách zřízených společností,
vydavatelská činnost, nakladatelská činnost; (42) služby
spojené s poskytováním občerstvení, poskytování
občerstvení.

(30) káva, čaj, kakao, kávové náhražky, mouka a obilní
přípravky, chléb, sušenky, suchary, koláče, jemné pečivo a
cukrovinky, koření; (35) inzertní a reklamní činnost,
obstaravatelská a zprostředkovatelská činnost v oblasti
obchodu, obchodní administrativa, poskytování pomoci při
provozu obchodu; (42) restaurační a hostinská činnost,
služby spojené se stravováním.

(18) kůže, imitace kůže, kufry a zavazadla, deštníky,
slunečníky a hole; (25) oděvy, obuv a kloboučnické zboží
všeho druhu; (35) poskytování pomoci při provozu
obchodu, inzertní a reklamní činnost, obstaravatelská a
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, obchodní
administrativa.

(18) kůže, imitace kůže, kufry a zavazadla, deštníky,
slunečníky a hole; (25) oděvy, obuv a kloboučnické zboží
všeho druhu; (35) poskytování pomoci při provozu
obchodu, inzertní a reklamní činnost, obstaravatelská a
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, obchodní
administrativa.

(18) kůže, imitace kůže, kufry a zavazadla, deštníky,
slunečníky a hole; (25) oděvy, obuv a kloboučnické zboží
všeho druhu; (35) poskytování pomoci při provozu
obchodu, inzertní a reklamní činnost, obstaravatelská a
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, obchodní
administrativa.

(9) výpočetní technika všeho druhu včetně periferních
zařízení, programové vybavení a software všeho druhu,
nosiče informací s nahranými publikacemi určené k
elektronickému vysílání; (16) papír a výrobky z papíru,
tiskoviny, časopisy, periodika, knihy, telefonní seznamy,
seznamy adres, průvodce, kalendáře, ročenky, manuály,
katalogy, soubory dat a informací v tištěné formě, výrobky
knihařské, fotografie, psací potřeby, kancelářská lepidla,
potřeby pro umělce, štětce, kancelářské potřeby kromě
nábytku, učební a školní potřeby a pomůcky; (35) průzkum
trhu, administrativní práce, činnost ekonomických a
organizačních poradců, vedení účetnictví, automatizované

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

16, 18, 24, 25, 34, 35, 36, 37, 41, 42

16, 18, 24, 25, 34, 35, 36, 37, 41, 42

30, 35, 42

18, 25, 35

18, 25, 35

18, 25, 35

9, 16, 35, 41, 42

O 166638

O 166646

O 166647

O 166649

O 166650

O 166651

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

SAZKA, a.s., K Žižkovu 4, Praha 9, Česká republika

SAZKA, a.s., K Žižkovu 4, Praha 9, Česká republika

LKD-Café, s.r.o., Voctářova 18, Praha 8, Česká
republika

FRANCE-TCHECOSLOVAQUIE spol. s r.o.,
Hubičkova 1112/3, Praha 4, Česká republika

FRANCE-TCHECOSLOVAQUIE spol. s r.o.,
Hubičkova 1112/3, Praha 4, Česká republika

FRANCE-TCHECOSLOVAQUIE spol. s r.o.,
Hubičkova 1112/3, Praha 4, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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20.04.2001

20.04.2001

20.04.2001

23.04.2001

23.04.2001

23.04.2001

23.04.2001

23.04.2001

23.04.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

20.04.2001

20.04.2001

20.04.2001

23.04.2001

23.04.2001

23.04.2001

23.04.2001

23.04.2001

23.04.2001

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

StudentASPI

STABILEX

EMOFF

XEEVAGENT

IRAGENTIX

RADIOPLETS

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Chlustina Jiří, UNIPATENT, J.Masaryka 43-47, Praha
2-Vinohrady

Ing. Chlustina Jiří, UNIPATENT, J.Masaryka 43-47, Praha
2-Vinohrady

JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní třída 32, Praha 1

JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní třída 32, Praha 1

JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní třída 32, Praha 1

(590) Barevná

(540)

(540)

zpracování dat; (41) vydavatelství, nakladatelství, pořádání
školení a seminářů; (42) tvorba software.

(9) výpočetní technika všeho druhu včetně periferních
zařízení, programové vybavení a software všeho druhu,
nosiče informací s nahranými publikacemi určené k
elektronickému vysílání; (16) papír a výrobky z papíru,
tiskoviny, časopisy, periodika, knihy, telefonní seznamy,
seznamy adres, průvodce, kalendáře, ročenky, manuály,
katalogy, soubory dat a informací v tištěné formě, výrobky
knihařské, fotografie, psací potřeby, kancelářská lepidla,
potřeby pro umělce, štětce, kancelářské potřeby kromě
nábytku, učební a školní potřeby a pomůcky; (35) průzkum
trhu, administrativní práce, činnost ekonomických a
organizačních poradců, vedení účetnictví, automatizované
zpracování dat; (41) vydavatelství, nakladatelství, pořádání
školení a seminářů; (42) tvorba software.

(35) propagační činnost, reklama pomocí internetu,
zprostředkování obchodu a služeb pomocí internetu; (36)
zprostředkování finančních služeb.

(3) kosmetické výrobky, zejména parfémy, krémy, mýdla,
sprchové gely.

(3) přípravky pro bělení a jiné prostředky ke praní,
přípravky pro čištění, odmašťování a broušení, mýdla.

(9) počítače, výpočetní technika; (35) služby v
informačních technologiích pro podporu krizového
managementu, zahrnující zejména záznam, přepis,
vypracování, kompilaci (shromažďování dokumentů),
přenášení nebo systematizace písemných sdělení a
záznamů, jakož i využívání nebo kompilaci matematických
a statistických údajů; (41) školení v oboru výpočetní
techniky a krizového managementu; (42) konzultace a
porady v oboru výpočetní techniky, programátorské
služby.

(5) farmaceutické přípravky pro léčbu rakoviny; (10)
obohacené implantáty pro léčbu rakoviny.

(5) farmaceutické přípravky pro léčbu rakoviny; (10)
obohacené implantáty pro léčbu rakoviny.

(5) farmaceutické přípravky pro léčbu rakoviny; (10)
obohacené implantáty pro léčbu rakoviny.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 16, 35, 41, 42

35, 36

3

3

9, 35, 41, 42

5, 10

5, 10

5, 10

16, 41

O 166652

O 166668

O 166671

O 166688

O 166708

O 166725

O 166726

O 166727

O 166744

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

ASPI Publishing s.r.o., U nákladového nádraží 6,
Praha 3, Česká republika

ASPI Publishing s.r.o., U nákladového nádraží 6,
Praha 3, Česká republika

GLOBAL RESOURCES BRIDGE
INTERNATIONAL, spol.s r.o., Zahradní 345, Stará
Huť u Dobříše, Česká republika

JOY COMPANY spol. s r.o., K zahrádkám 58,
Praha 5 - Stodůlky, Česká republika

Černý František, Husova 316, Nové Město nad
Metují, Česká republika

T-SOFT, spol.s r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4 -
Lhotka, Česká republika

Schering AG, Müllerstrasse 178, Berlin, Německo

Schering AG, Müllerstrasse 178, Berlin, Německo

Schering AG, Müllerstrasse 178, Berlin, Německo

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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24.04.2001

24.04.2001

24.04.2001

24.04.2001

24.04.2001

24.04.2001

25.04.2001

25.04.2001

25.04.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

24.04.2001

24.04.2001

24.04.2001

24.04.2001

24.04.2001

24.04.2001

25.04.2001

25.04.2001

25.04.2001

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

NCR

KROMĚŘÍŽSKÝ
TABULOVÝ SÝR

KROMĚŘÍŽSKÁ
ROTUNDA

KROMĚŘÍŽSKÝ
ZÁMECKÝ SÝR

Sewland

DIAKOHELAN

ON TRAVELINE

AMAROUN

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Jaromír Přikryl, Patentová a známková kancelář,
Včelín 1161, Hulín

Ing. Jaromír Přikryl, Patentová a známková kancelář,
Včelín 1161, Hulín

Ing. Jaromír Přikryl, Patentová a známková kancelář,
Včelín 1161, Hulín

Ing. Rylková Iva, Polská 1525, Ostrava-Poruba

Ing. Vlasta Sedláčková, Patentová, známková, grafická
kancelář, Ke Kateřinkám 1393, Praha 4

JUDr. Jeníček Jiří, Vrchlického 726, Třemošná

(540)

(540)

(16) časopisy - periodika; (41) vydavatelská činnost.

(29) mlékárenské výrobky, sýry.

(29) mlékárenské výrobky, sýry.

(29) mlékárenské výrobky, sýry.

(25) oděvy, obuv, prádlo, čepice, kravaty, klobouky.

(5) potravinové doplňky výživové, přípravky s
posilňujícícm a podpůrným léčivým účinkem, dietetické
přípravky; (29) mléko a mléčné výrobky obsahující
dietetické, výživové, posilňující a podpůrné doplňky; (32)
pivo a nealkoholické nápoje všech druhů a přípravky na

přípravu nápojů obsahující dietetické, výživové, posilňující
a podpůrné doplňky.

(39) zajišťování a zprostředkování dopravy a přepravy,
organizování cest, rezervace (místenky, průvodcovské
služby); (41) zajišťování vstupenek na kulturní programy;
(42) zajišťování ubytování a stravování, rezervace
ubytování, zajišťování tlumočnických služeb.

(29) mléčné výrobky, sýry, sýrové a tvarohové
pomazánky a dezerty, jogurty, máslo.

(27) předložky koupelnové (rohožky) zejména z pryže,
plastických hmot nebo textilu, rohože protiskluzné
zejména z pryže, plastických hmot nebo textilu.

(6) stříkací, lakovací a práškovací kabiny, oplachovací,
sušicí a chladicí kabiny a tunely, mořicí, lakovací,
oplachovací lázně a vany vše kovové; (7) stříkací a

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

29

29

29

25

5, 29, 32

39, 41, 42

29

27

6, 7, 11, 42

O 166761

O 166762

O 166763

O 166765

O 166785

O 166791

O 166794

O 166798

O 166802

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

G - LINE, a.s., Neklanova 3/80, Praha 2, Česká
republika

KROMILK, spol. s r.o., Štěchovice 1357, Kroměříž,
Česká republika

KROMILK, spol. s r.o., Štěchovice 1357, Kroměříž,
Česká republika

KROMILK, spol. s r.o., Štěchovice 1357, Kroměříž,
Česká republika

Bednárek Ivo, Domovská 29, Ostrava - Hrabová,
Česká republika

RNDr. Bielik Pavel, Ľudové námestie 26, Bratislava,
Slovenská republika

MAXIN PRAHA s.r.o., Benediktská 2, Praha 1, Česká
republika

PROM-PRODEJ s.r.o., Dvorec 162, Nepomuk,
Česká republika

J.P.Leroy s.r.o., Alšova 25, Český Těšín, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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25.04.2001

25.04.2001

25.04.2001

25.04.2001

25.04.2001

25.04.2001

25.04.2001

25.04.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

25.04.2001

25.04.2001

25.04.2001

25.04.2001

25.04.2001

25.04.2001

25.04.2001

25.04.2001

(540)

(540)

(540)

PITTURA

FALCONE

DIABLO

(740)

(740)

(740)

Ing. Brandeis Milan, Husovo nám. 17, Ledeč nad Sázavou

Ing. Smola Josef, Mendlovo nám. 1a, Brno

Mgr. Mihalik Vendelín, Na Rybníčku 16, Praha 2

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

tryskací pistole (na barvu); (11) vypalovací pece; (42)
projektování technologií povrchových úprav.

(20) nábytek všech druhů a typů.

(2) nátěrové hmoty, barvy, laky.

(40) kovářství.

(37) stavebnictví - pokrývačské práce.

(41) školení; (42) hostinská činnost, poradenství v oboru
gastronomie.

(41) školení; (42) hostinská činnost, poradenství v oboru
gastronomie.

(18) zavazadla, kufry, cestovní brašny, batohy, sportovní
tašky, kabelky, peněženky, náprsní tašky, kufříky, pytle,
deštníky, výrobky z kůže; (24) textilní výrobky nezahrnuté
v jiných třídách, ručníky, pokrývky; (25) oděvy, oblečení,
obuv, košile, vesty, svetry, šortky, bundy, mikiny, šály,
čepice, šátky, trička, kalhoty, ponožky, saka, pokrývky
hlavy, plavky, blůzy, šaty, pyžama, pásky na oděvy.

(18) zavazadla, kufry, cestovní brašny, batohy, sportovní
tašky, kabelky, peněženky, náprsní tašky, kufříky, pytle,
deštníky, výrobky z kůže; (24) textilní výrobky nezahrnuté
v jiných třídách, ručníky, pokrývky; (25) oděvy, oblečení,

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

20

2

40

37

41, 42

41, 42

18, 24, 25

18, 24, 25

O 166803

O 166805

O 166806

O 166807

O 166819

O 166820

O 166825

O 166827

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

2S industry s.r.o., Jiráskova 42, Brno, Česká
republika

Jech Pavel, Svatodušská 434, Dobruška, Česká
republika

AK COLOR, spol.s r.o., Jakuba Obrovského 1, Brno,
Česká republika

Ing. Vinčálek Jindřich, Koretina 320, Brno -
Lelekovice, Česká republika

Dohnálek Vladimír, Cafourkova 524/1, Praha 8,
Česká republika

Uhlíř Roman, Obránců míru 458, Třebíč, Česká
republika

Uhlíř Roman, Obránců míru 458, Třebíč, Česká
republika

LE GEAR Holdings s.r.o., Antala Staška 1073, Praha
4, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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25.04.2001

25.04.2001

25.04.2001

25.04.2001

25.04.2001

25.04.2001

26.04.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

25.04.2001

25.04.2001

25.04.2001

25.04.2001

25.04.2001

25.04.2001

26.04.2001

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

STONERIDGE

HIP

XPLICIT

ALLURE

DINAMITE

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Mgr. Mihalik Vendelín, Na Rybníčku 16, Praha 2

Mgr. Mihalik Vendelín, Na Rybníčku 16, Praha 2

Mgr. Mihalik Vendelín, Na Rybníčku 16, Praha 2

Mgr. Mihalik Vendelín, Na Rybníčku 16, Praha 2

Mgr. Mihalik Vendelín, Na Rybníčku 16, Praha 2

Mgr. Mihalik Vendelín, Na Rybníčku 16, Praha 2

Větrovský Zdeněk, Sokola Tůmy č.1, Ostrava 9

(540)

(540)

obuv, košile, vesty, svetry, šortky, bundy, mikiny, šály,
čepice, šátky, trička, kalhoty, ponožky, saka, pokrývky
hlavy, plavky, blůzy, šaty, pyžama, pásky na oděvy.

(18) zavazadla, kufry, cestovní brašny, batohy, sportovní
tašky, kabelky, peněženky, náprsní tašky, kufříky, pytle,
deštníky, výrobky z kůže; (24) textilní výrobky nezahrnuté
v jiných třídách, ručníky, pokrývky; (25) oděvy, oblečení,
obuv, košile, vesty, svetry, šortky, bundy, mikiny, šály,
čepice, šátky, trička, kalhoty, ponožky, saka, pokrývky
hlavy, plavky, blůzy, šaty, pyžama, pásky na oděvy.

(18) zavazadla, kufry, cestovní brašny, batohy, sportovní
tašky, kabelky, peněženky, náprsní tašky, kufříky, pytle,
deštníky, výrobky z kůže; (24) textilní výrobky nezahrnuté
v jiných třídách, ručníky, pokrývky; (25) oděvy, oblečení,
obuv, košile, vesty, svetry, šortky, bundy, mikiny, šály,
čepice, šátky, trička, kalhoty, ponožky, saka, pokrývky
hlavy, plavky, blůzy, šaty, pyžama, pásky na oděvy.

(18) zavazadla, kufry, cestovní brašny, batohy, sportovní
tašky, kabelky, peněženky, náprsní tašky, kufříky, pytle,
deštníky, výrobky z kůže; (24) textilní výrobky nezahrnuté
v jiných třídách, ručníky, pokrývky; (25) oděvy, oblečení,
obuv, košile, vesty, svetry, šortky, bundy, mikiny, šály,
čepice, šátky, trička, kalhoty, ponožky, saka, pokrývky
hlavy, plavky, blůzy, šaty, pyžama, pásky na oděvy.

(18) zavazadla, kufry, cestovní brašny, batohy, sportovní
tašky, kabelky, peněženky, náprsní tašky, kufříky, pytle,
deštníky, výrobky z kůže; (24) textilní výrobky nezahrnuté
v jiných třídách, ručníky, pokrývky; (25) oděvy, oblečení,
obuv, košile, vesty, svetry, šortky, bundy, mikiny, šály,

čepice, šátky, trička, kalhoty, ponožky, saka, pokrývky
hlavy, plavky, blůzy, šaty, pyžama, pásky na oděvy.

(18) zavazadla, kufry, cestovní brašny, batohy, sportovní
tašky, kabelky, peněženky, náprsní tašky, kufříky, pytle,
deštníky, výrobky z kůže; (24) textilní výrobky nezahrnuté
v jiných třídách, ručníky, pokrývky; (25) oděvy, oblečení,
obuv, košile, vesty, svetry, šortky, bundy, mikiny, šály,
čepice, šátky, trička, kalhoty, ponožky, saka, pokrývky
hlavy, plavky, blůzy, šaty, pyžama, pásky na oděvy.

(30) káva, čaj, kakao, cukr, rýže, kávové náhražky, mouka
a přípravky z obilnin, chléb, pečivo, cukrovinky, zmrzlina,
med, sirup melasový, droždí, prášky do těsta, sůl, hořčice,
ocet, nálevy (k ochucení), koření, led pro osvěžení; (31)
čerstvé ovoce a zelenina, krmivo pro zvířata, slad, živá
zvířata; (32) pivo, minerální vody, šumivé nápoje a jiné
nápoje nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, sirupy a jiné
přípravky k zhotovování nápojů; (33) alkoholické nápoje (
s výjimkou piv).

(35) provádění analýz stavebních nákladů, analýzy cen
stavebních materiálů a prací, posuzování efektivnosti a
racionalizace stavebních prací, marketingové služby,
pomoc při řízení stavebních podniků a projektů; (36)
finanční analýzy a projekty, finanční konzultační služby;
(37) služby informační kaceláře v oboru stavebnictví,
poradenství v oboru stavebnictví; (42) odborné expertízy v
oblasti stavebnictví, inženýrské služby ve stavebnictví,
vypracování studií proveditelnosti staveb a technických
projektů, technický průzkum staveb.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

18, 24, 25

18, 24, 25

18, 24, 25

18, 24, 25

18, 24, 25

30, 31, 32, 33

35, 36, 37, 42

O 166828

O 166829

O 166830

O 166831

O 166832

O 166841

O 166848

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

LE GEAR Holdings s.r.o., Antala Staška 1073, Praha
4, Česká republika

LE GEAR Holdings s.r.o., Antala Staška 1073, Praha
4, Česká republika

LE GEAR Holdings s.r.o., Antala Staška 1073, Praha
4, Česká republika

LE GEAR Holdings s.r.o., Antala Staška 1073, Praha
4, Česká republika

LE GEAR Holdings s.r.o., Antala Staška 1073, Praha
4, Česká republika

LE GEAR Holdings s.r.o., Antala Staška 1073, Praha
4, Česká republika

Pavelec Rostislav, Štramberská 1127, Kopřivnice,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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26.04.2001

26.04.2001

26.04.2001

26.04.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

26.04.2001

26.04.2001

26.04.2001

26.04.2001
(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Sedlák Jiří, Husova 16, České Budějovice

Ing. Sedlák Jiří, Husova 16, České Budějovice

Ing. Sedlák Jiří, Husova 16, České Budějovice

Ing. Reichel Pavel, Lopatecká 14, Praha 4

(540)

(540)

(540)

(540)

(35) provádění analýz stavebních nákladů, analýzy cen
stavebních materiálů a prací, posuzování efektivnosti a
racionalizace stavebních prací, marketingové služby,
pomoc při řízení stavebních podniků a projektů; (36)
finanční analýzy a projekty, finanční konzultační služby;
(37) služby informační kaceláře v oboru stavebnictví,
poradenství v oboru stavebnictví; (42) odborné expertízy v
oblasti stavebnictví, inženýrské služby ve stavebnictví,
vypracování studií proveditelnosti staveb a technických
projektů, technický průzkum staveb.

(35) provádění analýz stavebních nákladů, analýzy cen
stavebních materiálů a prací, posuzování efektivnosti a
racionalizace stavebních prací, marketingové služby,
pomoc při řízení stavebních podniků a projektů; (36)
finanční analýzy a projekty, finanční konzultační služby;
(37) služby informační kaceláře v oboru stavebnictví,
poradenství v oboru stavebnictví; (42) odborné expertízy v
oblasti stavebnictví, inženýrské služby ve stavebnictví,
vypracování studií proveditelnosti staveb a technických
projektů, technický průzkum staveb.

(9) nosiče informací (v rozsahu tř.9), elektronický časopis;
(16) tiskoviny, periodika; (38) šíření informací
prostřednictvím veřejných datových sítí.

(6) kovové barvící fólie - barevný transfer, kovové hřbety
a hřebeny pro vazby dokumentů, reklamní panely kovové,
obrobky, výkovky, výlisky kovové; (7) pneumatické
děrovače pro velkokapacitní perforování k vazbě do
kovových spirál, pneumatické vazače pro uzavírání
kovových vazebních spirál, elektrotermické nástroje a
přístroje, jako elektrické svářečky; (9) přístroje a nástroje
navigační, fotografické, kinematografické měřící, optické,
elektrické, jako elektrické laminátory pro laminování za
studena pro kanceláře, elektrické laminátory rolové pro
laminování za tepla, elektrické děrovací a vázací stroje pro
vazbu do plastových hřebenů, elektrické děrovače pro
velkokapacitní perforování k vazbě do kovových
vazebních spirál, elektrické děrovací a vázací stroje ke
spirálové vazbě pro kanceláře, elektrické termovazače pro
kanceláře, elektrické laminátory, elektrické skartovací
stroje, elektrické automatické dopisní skládače, elektrické
zpětné projektory, elektrické automatické termovazače
pro pryskyřicovou termovazbu, přístroje a nástroje pro
účely učební, jako např. nástroje a přístroje na měření
objemu; (16) papír a výrobky z papíru všeho druhu,
lepenka a kartonážní výrobky, tiskoviny, časopisy,
periodika, knihy, výrobky knihařské, fotografie, psací
potřeby, kancelářské potřeby kromě nábytku spadající do
této třídy jako řezačky papíru kotoučové a pákové,
identifikátory, děrovače pro klipsy, klipsy, nýtky, řetízky
pro identifikátory, nýtovače klipsu, zablokovače rohů,
vázací a děrovací stroje pro kroužkové plastové vazby,
presentační obálky, předperforovaný vázací pásek, hřbety
a hřebeny ručně uzavíratelné, obálky pro nasazovací
hřbety, děrovací a vázací stroje ke spirálové vazbě pro
kanceláře, speciální kleště pro stříhání a zakončování
kovových vazebních spirál, obálky pro kroužkovou a
kovovou spirálovou vazbu průhledné, obálky pro
kroužkovou a kovovou spirálovou vazbu předperforované,
obálky pro kroužkovou a kovovou spirálovou vazbu
neprůhledné (bílé a barevné, leštený karton, imitace kůže,
imitace plátna, imitace dřeva, imitace recyklovaného
papíru), obálky pro termovazbu průhledné, bílé i barevné,
speciální transparentní samolepící pásek pro termovazbu,
kovové a nekovové nástěnné školící tabule, školící tabule
stojanové, zapichovací špendlíky pro nekovové nástěnné
tabule, příslušenství ke školním tabulím (popisovací, čistící,
ukazovací), papírové bloky a role, projekční plátna
nástěnná a stojanová, ochranná pouzdra pro projekční
plátna, plastové hřebeny pro kroužkovou vazbu kruhové a
oválné, učební a školní potřeby a pomůcky, hrací karty,
tiskací písmena, štočky, obaly z papíru, tiskopisy,
pohlednice, znánky, samolepky, potřeby pro umělce,
štětce; (17) polyesterové laminovací fólie formátované
matné, anti UV laminovací fólie formátované čiré,
laminovací fólie s magnetickým páskem, plastické fólie
pro kopírky, laserové a inkoustové tiskárny, plastové
výlisky, plastové výrobky a součástky pro různé druhy
průmyslu jež spadají do této třídy, termosety, výrobky z
gumy, kaučuku jako např. těsnící kroužky z pryže, gumové
zátky a jiné pryžové výlisky.

(511)

(511)

(511)

(511)

35, 36, 37, 42

35, 36, 37, 42

9, 16, 38

6, 7, 9, 16, 17

O 166849

O 166850

O 166854

O 166858

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48,
České Budějovice, Česká republika

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48,
České Budějovice, Česká republika

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48,
České Budějovice, Česká republika

ROCK MEDIA s.r.o., Drtinova 8, Praha 5, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)
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26.04.2001

26.04.2001

26.04.2001

26.04.2001

26.04.2001

26.04.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

26.04.2001

26.04.2001

26.04.2001

26.04.2001

26.04.2001

26.04.2001

(540)

(540)

(540)

EFES

THEODORICUS

BOTTICELLI

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Müller Václav, patentový zástupce, Filipova 2016, Praha 4

Müller Václav, patentový zástupce, Filipova 2016, Praha 4

JUDr. Zapotil Zbyněk, advokát, Advokátní kancelář,
Lidická 28, Praha 5

JUDr. Žežulková Zuzana, advokátka, Belgická 23, Praha 2

JUDr. Žežulková Zuzana, advokátka, Belgická 23, Praha 2

Kolátor Kamil, Lučanská 5, Jablonec nad Nisou

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(5) výrobky dietetické, pro léčebné účely, potraviny pro
děti, batolata a nemocné, jako dětská a kojenecká výživa,
potravinové přípravky a doplňky všeho druhu, jako
posilující poživatiny, vitamínové přípravky, poživatiny
pro doplnění redukčních diet nebo přípravků pro hubnutí,
vše s léčebnými účinky, přípravky s léčebnými účinky
obsahující biochemické katalyzátory,  zejména pro fyzicky
aktivní osoby, rekonvalescenty a nemocné, vše výše
uvedené určené k léčebným účelům; (29) maso a masové
výrobky jako masové krémy, pomazánky na chleba,
přesnídávky, masové lančmíty, ryby, drůbež, zvěřina,
masové výtažky, paštiky, ovoce, houby a zelenina
konzervované, sušené a zavařené, konzervovaná hotová
jídla spadající do této třídy, mléko a mléčné výrobky,
konzervy masové a rybí, želé, kompoty, oleje a tuky jedlé,
ovocné dřeně, marmelády, džemy, ovocná povidla, ovocné
pomazánky ; (30) oplatky, cukrovinky, včetně gumových
a esencí pro cukrovinky, cukrářské výrobky všeho druhu,
hořčice, ocet, kečup a kečupové omáčky, chuťové a
pikantní omáčky, majonézy, omáčky v prášku, koření,
káva, čaj, kakao, cukr, rýže, kávové náhražky, med, sirup
melasový, droždí pro kynutí, sůl, obilné vločky, výrobky
na bázi sušené bramborové kaše, pšeničné mouky,
nativních a modifikovaných škrobů jako bramborové těsto
v prášku, bramborová kaše v prášku, bramborové drtě,
bramborové krokety v prášku, bramborové noky v prášku,
směs pro přípravu knedlíků; (32) piva všeho druhu, vody
minerální a šumivé a jiné nealkoholické nápoje, sirupy a
jiné přípravky k přípravě nápojů, ovocné šťávy a nápoje z
ovocných šťáv; (33) alkoholické nápoje všeho druhu  jako
destiláty, lihoviny, likéry, vína. vína perlivá, šumivá.

(35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
spadajících do této třídy, poradenská činnost v oblasti
obchodu, průzkum trhu, reklamní činnost, činnost
organizačních a ekonomických poradců; (36) provádění
veřejných dražeb, zastavárenská činnost; (42) hostinská
činnost, stravování, ubytovací služby.

(29) ovoce a zelenina konzervované, sušené a zavařené,
želé, džemy, kompoty; (31) čerstvé ovoce a zelenina; (32)
nápoje a šťávy ovocné, sirupy a jiné přípravky k
zhotovování nápojů; (33) alkoholické nápoje (s výjimkou
piv); (39) balení a skladování zboží.

(29) ovoce a zelenina konzervované, sušené a zavařené,
želé, džemy, kompoty; (31) čerstvé ovoce a zelenina; (32)
nápoje a šťávy ovocné, sirupy a jiné přípravky k
zhotovování nápojů; (33) alkoholické nápoje (s výjimkou
piv); (39) balení a skladování zboží.

(33) alkoholické nápoje.

(32) piva, minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje
nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, sirupy a jiné
přípravky k zhotovení nápojů; (33) alkoholické nápoje (s
vyjimkou piv); (41) sportovní a kulturní aktivity spojené s
tématikou vinařství.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

5, 29, 30, 32, 33

35, 36, 42

29, 31, 32, 33, 39

29, 31, 32, 33, 39

33

32, 33, 41

O 166859

O 166860

O 166861

O 166863

O 166864

O 166865

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

GMP CO., LTD, #472, Munbal-Ri Kyoha-Myon,
Paju-City, Kyoungki-Do, Jižní Korea

HAMÉ, a.s., Babice č.572, Babice, Česká republika

UNI-PRAG, a.s., Petrovická 4/244, Praha 10, Česká
republika

EFES, spol s r.o., Koněvova 198, Praha 3, Česká
republika

EFES, spol s r.o., Koněvova 198, Praha 3, Česká
republika

SOARE SEKT a.s., Podhorská 74, Jablonec nad Nisou,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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26.04.2001

26.04.2001

26.04.2001

27.04.2001

27.04.2001

27.04.2001

27.04.2001

27.04.2001

27.04.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

26.04.2001

26.04.2001

26.04.2001

27.04.2001

27.04.2001

27.04.2001

27.04.2001

27.04.2001

27.04.2001

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

SANDRO

ADAPTA

AQUAJETS

NIKOL

BudoGala

JPM

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Kolátor Kamil, Lučanská 5, Jablonec nad Nisou

Kolátor Kamil, Lučanská 5, Jablonec nad Nisou

JUDr. Korejzová Zdeňka, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

JUDr. Korejzová Zdeňka, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

Ing. Jiří Poláček, Tichý & Poláček patentoprávní a
známková kancelář, Dominikánská 6, Plzeň

Mgr. Keznikl Roman, Vrbka, Štetina, Keznikl - sdružení
advokátů, Štefánikova 12, Brno

Ing. Rylková Iva, Polská 1525, Ostrava-Poruba

Mgr. Fojtek Petr, nám. Kinských 3, Praha 5

Mgr. Fojtek Petr, nám. Kinských 3, Praha 5

(590) Barevná

(540)

(540)(32) piva, minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje
nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, sirupy a jiné
přípravky k zhotovení nápojů; (33) alkoholické nápoje (s
vyjimkou piv); (41) sportovní a kulturní aktivity spojené s
tématikou vinařství.

(25) obuv, podrážky pro obuv.

(25) obuv, podrážky pro obuv.

(6) konstrukce kovové, konstrukce kovové stavební,
kontejnery kovové; (11) kotle výhřevné; (19) kamenické
výrobky; (37) klempířství, instalatérství, zámečnictví,
zednictví, demolice budov, dozor nad stavbami, dláždění
cest, stavební informace, izolování staveb, čištění a opravy
kotlů, montáže lešení, povrchové čištění fasád, stavby a
opravy skladů, vrtání studní, štukování, stavby továren,
pokrývačské služby; (40) frézování, kotlářství, kovářství,
svařování, obrábění kovů, montážní práce na objednávku,
informace o zpracování a úpravě materiálu; (42)
inženýrské expertizy ve výstavbě, poradenství odborné ve
stavebnictví a v oblasti architektury, projektová činnost ve

výstavbě.

(2) barvy, nátěry; (6) kovové stavební materiály; (19)
stavební materiály nekovové.

(3) kosmetické přípravky, výrobky parfumerie,
dekorativní kosmetika; (14) bižuterie; (26) spony ozdobné
do vlasů, sponky do vlasů.

(35) reklamní činnost, zpracování reklamních záměrů; (41)
organizační zajištění společenských akcí, zejména utkání v
bojových a extrémních sportech.

(41) vydavatelská a nakladatelská činnost.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

32, 33, 41

25

25

6, 11, 19, 37, 40, 42

2, 6, 19

3, 14, 26

35, 41

41

35, 41

O 166866

O 166868

O 166869

O 166889

O 166890

O 166891

O 166901

O 166902

O 166904

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

SOARE SEKT a.s., Podhorská 74, Jablonec nad Nisou,
Česká republika

SOARE SEKT a.s., Podhorská 74, Jablonec nad Nisou,
Česká republika

SSL Products Limited, Toft Hall, Knutsford,
Cheshire, WA16 9PD, Velká Británie

SSL Products Limited, Toft Hall, Knutsford,
Cheshire WA16 9PD, Velká Británie

FORKON s.r.o., Osek 108, Komárov u Hořovic,
Česká republika

BEK BAUSTOFFE, s.r.o., Dobšická 7, Znojmo, Česká
republika

Kunc Jan, Na výsluní 1274, Orlová - Lutyně, Česká
republika

OCT International s.r.o., Revoluční 5/1006, Praha
1, Česká republika

OCT International s.r.o., Revoluční 5/1006, Praha
1, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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27.04.2001

27.04.2001

27.04.2001

27.04.2001

27.04.2001

27.04.2001

30.04.2001

30.04.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

27.04.2001

27.04.2001

27.04.2001

27.04.2001

27.04.2001

27.04.2001

30.04.2001

30.04.2001

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

DIAMOND Fashion &
Modeling

JETSTART

ANIMAL PLANET

ASHTON

KOPIKO

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Mgr. Fojtek Petr, nám. Kinských 3, Praha 5

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

JUDr. Matějka Jan, Advokátní a patentová kancelář
Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha 1

JUDr. Matějka Jan, Advokátní a patentová kancelář
Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha 1

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová,
známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7

Ing. Kendereški Dušan, patentový zástupce, Lidická 51,
Brno

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(35) reklamní činnost, zpracování reklamních záměrů; (41)
školící činnost v oblasti modelingu, organizační zajištění
módních přehlídek a společenských akcí.

(42) computerové konzultační služby.

(16) papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které
nejsou zařazeny do jiných tříd, tiskárenské výrobky,
potřeby pro knižní vazby, fotografie, papírenské zboží,
lepidla pro papírenství nebo domácnost, materiál pro
umělce, štětce, psací stroje a kancelářské potřeby (vyjímaje
nábytek), učební a vyučovací pomůcky s výjimkou
přístrojů, plastické obaly (nezařazené do jiných tříd), hrací
karty, tiskařské typy, štočky; (18) kůže, imitace kůže,
výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do
jiných tříd, kůže ze zvířat, kufry a zavazadla, deštníky,
slunečníky a hole, biče a sedlářské výrobky; (25) oděvy,
obuv, kloboučnické zboží; (28) hry, hračky, potřeby pro
gymnastiku a sport, které nejsou uvedeny v jiných třídách,
vánoční ozdoby.

(9) mikrospínače, spínače, relé, poplašná zařízení; (42)
vývoj a výzkum nových výrobků.

(7) filtry do vysavačů.

(34) doutníky a jiné tabákové výrobky.

(30) káva, čaj, kakao, rýže, tapioka, ságo, kávové
náhražky, kávové, kakaové a čokoládové nápoje a ostatní
nápoje v této třídě, mouka a přípravky z obilnin, včetně
obilninových nápojů, instantní přídavky do kávy, nikoliv
na bázi mléka, pečivo, sušenky, koláčky, bonbóny,
čokoláda a cukrovinky.

(32) nealkoholické nápoje, sirupy a ovocné koncentráty.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

42

16, 18, 25, 28

9, 42

7

34

30

32

32

O 166905

O 166906

O 166907

O 166908

O 166909

O 166918

O 166930

O 166931

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

OCT International s.r.o., Revoluční 5/1006, Praha
1, Česká republika

Computer Associates Think, Inc., One Computer
Associates Plaza, Islandia, Spojené státy americké,
New York

DISCOVERY COMMUNICATIONS, INC., 7700
Wisconsin Avenue, Bethesda, Spojené státy americké,
Maryland

MIKROMEX a.s., Mlynská 2, Rimavská Sobota,
Slovenská republika

Aktiebolaget Electrolux, Stockholm, Švédsko

Holt's Company, 12270 Townsend Road,
Philadelphia, Spojené státy americké, Pennsylvania

ELITE GOLD LTD, Jipfa Building, Third Floor, Main
Street, P.O.Box 181, Road Town Tortola, Britské
Panenské ostrovy

SANTA NÁPOJE, Krnov, a.s., Za drahou 1, Krnov,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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30.04.2001

30.04.2001

30.04.2001

30.04.2001

30.04.2001

30.04.2001

30.04.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

30.04.2001

30.04.2001

30.04.2001

30.04.2001

30.04.2001

08.11.2000

30.04.2001

(540) ZYSTAR

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Kendereški Dušan, patentový zástupce, Lidická 51,
Brno

Ing. Kendereški Dušan, patentový zástupce, Lidická 51,
Brno

Ing. Kendereški Dušan, patentový zástupce, Lidická 51,
Brno

JUDr. Berger Václav, advokát, Na Příkopě 27, Praha 1

Ing. Král Jiří, patentový zástupce, Štěpánská 45, Praha 1

Ing. Král Jiří, patentový zástupce, Štěpánská 45, Praha 1

JUDr. Korejzová Zdeňka, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

(590) Barevná(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(32) nealkoholické nápoje, sirupy a ovocné koncentráty.

(32) nealkoholické nápoje, sirupy a ovocné koncentráty.

(32) nealkoholické nápoje, sirupy a ovocné koncentráty.

(7) pohonná zařízení a elektromotory; (9) elektronická
ovládání pohonných zařízení a elektromotorů; (37) servis
pohonných zařízení a elektromotorů a s nimi souvisejících
elektronických ovládání.

(41) pořádání soutěží krásy.

(41) umělecká módní agentura, organizování soutěží o
nejkrásnější dívku.

(5) výrobky pro léčbu vypadávání vlasů.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

32

32

7, 9, 37

41

41

5

18, 25, 35

O 166932

O 166933

O 166939

O 166940

O 166941

O 166942

O 166948

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

SANTA NÁPOJE, Krnov, a.s., Za drahou 1, Krnov,
Česká republika

SANTA NÁPOJE, Krnov, a.s., Za drahou 1, Krnov,
Česká republika

SANTA NÁPOJE, Krnov, a.s., Za drahou 1, Krnov,
Česká republika

Profimotor s.r.o., Dopraváků 749/3, Praha 8, Česká
republika

IMAGE, MRR GROUP, s.r.o., Obecnice 302, Česká
republika

IMAGE, MRR GROUP, s.r.o., Obecnice 302, Česká
republika

Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House,
Berkeley Avenue, Greenford, Velká Británie

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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30.04.2001

30.04.2001

30.04.2001

02.05.2001

02.05.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

30.04.2001

30.04.2001

30.04.2001

02.05.2001

02.05.2001

(540) BACK GUARD

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Aleš Zábrš, advokát a patentový zástupce, Na
Beránce 2, Praha 6

Ing. Chlustina Jiří, UNIPATENT, J.Masaryka 43-47, Praha
2-Vinohrady

Dr. Tomsa Jan, advokát, Laubova 8, Praha 3 - Vinohrady

JUDr. Korejzová Zdeňka, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(18) kůže, imitace kůže, kufry a zavazadla, deštníky,
slunečníky a hole; (25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží;
(35) poskytování pomoci při provozu obchodu, inzertní a
reklamní činnost, obstaravatelská a zprostředkovatelská
činnost v oblasti obchodu, obchodní administrativa.

(24) tkaniny a textilie pro výrobu oděvů a kusového
textilu, bytového textilu, ložního prádla, ručníky, utěrky,
povlečení, prostěradla, přehozy, potahy, závěsy, záclony,
předložky, ubrusy, prostírání, kapesníky, šatovky,
nábytkové, ložní a stolní tkaniny - vše v rámci této třídy;
(25) pánské, dámské, dětské prádlo, pánské, dámské, dětské
oděvy, saka, kalhoty, bundy, košile, obleky, sukně, pláště,
kostýmy, blůzy, trička, spodní prádlo, pyžama, noční
košile, plavky a plážové oblečení, zástěry, župany, oděvy
pro volný čas, sportovní oblečení, pracovní oděvy,
ponožky, podkolenky, punčochy, punčochové kalhoty,
klobouky, čepice, čapky, barety, čelenky, šály, šátky,
vázanky, motýlky; (26) krajky, stuhy, šněrovadla, zipy,
knoflíky, háčky, očka, poutka a ostatní galanterie,
prýmkařské zboží, výšivky, nášivky, záplaty, spony a
sponky k oděvnímu zboží, kravatám, prádlu,
kloboučnickému a čepičářskému zboží, špendlíky, jehly.

(5) insekticidy, repelenty proti hmyzu, pesticidy,

rodenticidy, přípravky na hubení roztočů, přípravky na
hubení drobného hmyzu, antialergické přípravky a spreje,
dezinfekční přípravky, přípravky na hubení
choroboplodných zárodků, fungicidy, herbicidy.

(29) maso; (31) živá zvířata; (42) chov skotu.

(9) mobilní telefony, příslušenství k mobilním telefonům,
telefonní záznamníky a telefonní přístroje v kombinaci se
záznamníkem, telefonní sluchátka, vysílače, faxové
přístroje, přístroje vysílací, přenášecí, přijímací a zesilovací
pro bezdrátovou telegrafii a telefonnii, přístroje k záznamu,
reprodukci, zesilování příjmu, přenosu, zpracování zvuku,
kabely elektrické ke svítidlům, prodlužovací; (11) báně
svítidel ze skla nebo křišťálu, lampy na svícení stojanové,
stojací, visací, pracovní, keramické, stolní, lustry,
průmyslové osvětlení, řetězy ke svítidlům kovové, stínidla
na lampy, stínítka svítidel, náhradní skla svítidel, světla na
vánoční stromky, svítidla stropní, nástěnná, závěsná,
dětská, ze dřeva, slámy, z kovu, ze skla, z křišťálu, z plastu,
ratanová, proutěná, zahradní z kovu, plastu, závěsné šňůry
ke svítidlům, zářivky pro osvětlení, žárovky; (37) opravy
mobilních telefonů, opravy telefonů, opravy a instalace
elektrických spotřebičů, opravy elektrických přístrojů.

(10) ortopedické potřeby, ortopedické stélky, vložky a
polštářky do bot, ortopedická obuv; (25) obuv, podrážky
pro obuv.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

24, 25, 26

5

29, 31, 42

9, 11, 37

10, 25

O 166954

O 166957

O 166961

O 166967

O 166983

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

FRANCE-TCHECOSLOVAQUIE spol.s r.o.,
Hubičkova 1112/3, Praha 4, Česká republika

Renata Holečková - TAPO, Nová 101, Kyšice,
Česká republika

RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED,
Danson Lane, Hull, Velká Británie

Biopark s.r.o., Brtnická 360, Velký Šenov, Česká
republika

Medřický Hynek, Patokryje č.p. 98, Obrnice, Česká
republika

SSL Products Limited, Toft Hall, Knutsford, Velká
Británie

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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02.05.2001

02.05.2001

02.05.2001

02.05.2001

03.05.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

19.01.2001

19.01.2001

02.05.2001

02.05.2001

03.05.2001

(540)

(540)

(540)

WINDOWS XP

WINDOWS XP
CONVERGYS

(740)

(740)

(740)

JUDr. Petr Kalenský, Společná advokátní kancelář Všetečka
Zelený Švorčík Kalenský a Partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Petr Kalenský, Společná advokátní kancelář Všetečka
Zelený Švorčík Kalenský a Partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Maisner Martin, Advokátní kancelář Fiala, Profous,
Maisner a spol., V Jámě 1, Praha 1

(540)

(540)

(42) počítačové služby, zejména poskytování služeb
technické podpory, informačních a konzultačních služeb v
oblasti technického vybavení počítače, programového
vybavení počítače a operačních počítačových systémů, to
vše se nabízí prostřednictvím počítačových sítí a globálních
komunikačních sítí, služby technického vybavení počítače
a testovacího programového vybavení počítače,
počítačové služby, zejména poskytování aktualizace
programového vybavení počítače prostřednictvím
počítačových sítí a globálních komunikačních sítí,
počítačové služby, zejména poskytování on-line časopisu v
oblasti počítačů a programového vybavení počítače, služby
prostřednictvím počítačových sítí a globálních
komunikačních sítí, internetové rešeršní "engines" služby,
poskytování rešeršních služeb "on-line" pro ostatní v
různých oblastech, poskytování duševního vlastnictví
pomocí licencí, služby poskytující programové vybavení
počítačů.

(9) programové vybavení počítače, zejména programy a
vybavení operačních systémů, programy na zpracování
textu, programy adresářů, kalkulátorové programy,
terminálové emulační programy, zaváděcí programy a
programy pro audio a video, programy pro řízení dodávek
energie do počítačů, programy používané pro přenos dat
mezi počítači a jinými elektronickými zařízeními,
počítačové údržbové programy, programy pro poskytování
zvýšených speciálních účinků při provozu herních
programů, programy užívané pro přístup a přehrávání CD,
programy používané pro přístup k DVD a jejich sledování,
prohledávací programy, přístupové programy, jež zvyšují
užitkovost počítačů pro invalidní osoby, kreslící programy,
programy elektronické pošty, programy pro elektronické
konference, počítače a jejich součástky, periferní zařízení
počítačů a úplná sestava počítačových aplikačních
programů, počítače a jejich součástky, periferní zařízení
počítačů, počítačové programy a manuály s nimi
prodávané jako jeden celek pro použití v aplikacích s
grafickými uživatelskými rozhraními, ruční počítače,
přehrávače pro digitální video disky (DVD), nastavovací
skříně pro televizi, radiové pagery, buňkové telefony,
prázdné "smart" karty, zejména úplná sada zakódovaných
elektronických čipových karet obsahujících programování
pro různé obchodní a technické funkce, počítačově
servery, operační systémové programy pro ně a plná sada
počítačových aplikačních programů pro jejich použití,
počítačové programy pro řízení komunikací a výměnu dat
mezi počítači a elektronickými zařízeními, hrací video
stroje pro použití s televizí a počítači a programové
vybavení operačního systému pro jejich použití, vybavení
pro elektronické hry, zejména zařízení komunikující s
televizí či počítačem pro provozování elektronických her,
programové vybavení operačního systému pro použití při

provozování elektronických her, stroje na přehrávání
video her pro použití spolu s televizory a počítači,
technické vybavení počítače a periferní zařízení,
počítačové klávesnice, joysticky pro videa hry a řídící
zařízení her, podložky a řídicí zařízení pro počítačové hry,
počítačové periferní zařízení, zejména počítačové myši a
jiná mířící zařízení, programové vybavení počítače pro
provozování video her a počítačových her, uživatelské
manuály pro ně prodávané s nimi jako jeden celek.

(9) magnetické nosiče a CD jako součást multimediálních
publikací; (16) tiskárenské výrobky; (35) propagační
činnost, reklama.

(35) pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní
administrativa, kancelářské práce, propagační a reklamní
služby, služby účtování, služby správy účtů obchodním
společnostem.

(1) zahradnická hnojiva, půda, humus, zemina pro
pěstování, tmely na vyplňování dutin stromů, bezzeminové
rostlinné substráty, rašelina; (31) zahradnické výrobky a
produkty, sazenice, živé rostliny a přírodní živé květiny,
keře a křoví, stromy a stromky, přírodní trávníky, sazenice
a semena rostlin, květinové cibule; (42) zahradnictví,
zahradnické služby, služby v oblasti zahradní architektury,
aranžování květin, provozování výstavních ploch,
zejména pro výstavy květin, výzdoba interiérů, sadovnická
projekce, poradenství v oboru zahradnictví, údržba veřejné
zeleně, sadové úpravy, arboristika (péče o stromy),
zakládání nových parků a zahrad.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

42

9

9, 16, 35

35

1, 31, 42

O 166987

O 166989

O 166994

O 166995

O 167009

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

Microsoft Corporation, One Microsoft Way,
Redmond, Spojené státy americké, Washington

Microsoft Corporation, One Microsoft Way,
Redmond, Spojené státy americké, Washington

Hýsek Jan, Chodská 29, Praha 2, Česká republika

Convergys CMG Utah Inc., 10975 South Sterling
View Drive, South Jordan, Spojené státy americké,
Utah

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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03.05.2001

03.05.2001

03.05.2001

03.05.2001

03.05.2001

03.05.2001

03.05.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

03.05.2001

03.05.2001

03.05.2001

03.05.2001

03.05.2001

07.11.2000

07.11.2000

(540)

(540)

(540)

(540)

TOMOJET

TOURNEO CONNECT

TEPO

TEEPO

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Pacl Václav, patentový zástupce, Okrajová 4a, Havířov -
Podlesí

JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní třída 32, Praha 1

JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní třída 32, Praha 1

Ing. Vandělíková Jana, Bohemia Patent, Petrská 12, Praha
1

Mgr. Petra S. de Brantes, KOREJZOVÁ & SPOL. Advokátní
a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

JUDr. Traplová Jarmila, Advokátní a patentová kancelář
Traplová, Hakr, Kubát, Přístavní 24, Praha 7

JUDr. Otakar Švorčík, Společná advokátní kancelář
Všetečka Zelený Švorčík Kalenský, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Otakar Švorčík, Společná advokátní kancelář
Všetečka Zelený Švorčík Kalenský, Hálkova 2, Praha 2

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(2) nátěrové a tiskařské barvy.

(2) nátěrové a tiskařské barvy.

(7) ručně ovládané elektrické a pneumatické nářadí k
opracování kovů, kamene, betonu, skla, zdiva, stroje a
přístroje ke zpracování dřeva a jiných hmot, řezačky, pily
všeho druhu, pilové pásy, vrtačky, vrtačky akumulátorové,
magnetické vrtačky, vrtací jednotky s posuvem,
hydraulické utahováky, utahovací zařízení, vícevřetenové
utahovačky, zvedáky, vrtací šroubováky, startéry pro
motory a hnací stroje, úkosovačky trubek, brusky, leštičky,
frézy, sekáče, děrovače, ofukovací pistole, vysavače pro
suché a mokré použití, hadice k vysavačům prachu,
regulátory otáček pro stroje, motory a hnací stroje,
regulátory rychlosti pro stroje a motory, zařízení pro
revize a údržbu potrubních systémů, stroje na opracování
dřeva, dřevoobráběcí stroje a jejich součásti, lisy na dýhy,
nožové jednotky, výstružníky, výhrubníky, vrtáky,
frézovací trny, vrtačková sklíčidla, strojní pilové pásy,
kovopily, závitníky a závitové čelisti, ložiska,
kompresory, kartáče jako součásti strojních zařízení; (8)
nástroje a nářadí ruční, železné nářadí a řezné nástroje
ruční, přenosné zařízení pro úpravy svarových ploch,
dlabací nástroje, držáky vrtáků, frézy, hevery, kladiva,
leštící nástroje, lisovací nástroje, páky, pistole stříkací,

zkližovací nářadí, nože a nožířské zboží, nářadí na
udržování pil a pilníků, vše výše uvedené s ručním
pohonem, ruční dílenské nářadí a nástroje s ručním
pohonem, zejména klíče, kleště, kladiva, sochory, hasáky,
šroubováky, montážní soupravy, pilníky, vytahováky,
brusné kotouče, brusné nástroje, smirkové brusné kotouče,
diamantové brusné kotouče, gola sady, ruční pilky a řezné
plátky, zednické nářadí a nástroje, nože a nožířské zboží,
řezné a řezací nástroje a kotouče; (9) přístroje a nástroje
vědecké, geodetické, elektrické, fotografické, filmové,
optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu,
záchranu, přístroje pro převod, záznam, reprodukci zvuku
nebo obrazu, přístroje pro zpracování informací.

(10) lékařské přístroje, zejména zařízení pro podávání
kontrastních látek.

(12) pozemní motorová vozidla a jejich části, součástky a
příslušenství k uvedenému zboží.

(5) farmaceutické přípravky.

(5) farmaceutické přípravky.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

2

2

7, 8, 9

10

12

5

5

O 167017

O 167018

O 167019

O 167020

O 167021

O 167023

O 167024

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

TALPA - zahradnické služby s.r.o., U Hájenky
325, Orlová - Lutyně, Česká republika

Flint Ink Corporation, 4600 Arrowhead Drive, Ann
Arbor, Spojené státy americké, Michigan

Flint Ink Corporation, 4600 Arrowhead Drive, Ann
Arbor, Spojené státy americké, Michigan

AIRTOOL Maschinenhandelsgesellschaft m.b.H.
Co. KG., Airtool Strasse 1, Lambach, Rakousko

Amersham plc, Amersham Place, Little Chalfont,
Buckinghamshire, Velká Británie

Ford Motor Company, The American Road,
Dearborn, Spojené státy americké, Michigan

Pharmacia Enterprises S.A., 6 Circuit de la Foire
Internationale, Luxembourg, Lucembursko

Pharmacia Enterprises S.A., 6 Circuit de la Foire
Internationale, Luxembourg, Lucembursko

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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03.05.2001

04.05.2001

04.05.2001

04.05.2001

04.05.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

03.05.2001

04.05.2001

04.05.2001

04.05.2001

04.05.2001

(540)

(540)

(540)

KAPITÁL AUTOMOTIVE

MEDIA ACTION

KOTEX BODYFIT

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Petr Kalenský, Společná advokátní kancelář Všetečka
Zelený Švorčík Kalenský a Partneři, Hálkova 2, Praha 2

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

JUDr. Grubner Martin, Advokátní kancelář, Pod Kaštany
183/3, Praha 6

JUDr. Grubner Martin, Advokátní kancelář, Pod Kaštany
183/3, Praha 6

(540)

(540)

(7) benzinové motory, převodovky a osy.

(20) nábytek všeho druhu, zejména nábytek ze dřeva a
kovu.

(9) nabíjecí agregáty pro elektrické baterie, elektrické
akumulátory pro vozidla, zvuková poplašná zařízení,
antény, autorádia, brýle, pouzdra na brýle, přístroje na
zaznamenávání času, dálkové ovladače, magnetické,
kompaktní a optické nosiče dat nahrané i nenahrané, hasicí
přístroje, interkomy, jističe, pojistky, startovací kabely,
kapesní svítilny, tlakoměry, rychloměry, tachometry,
ochranné přilby, ochranné oděvy, ochranné rukavice,
otáčkoměry, ochranné plachty, audio a video přijímače,
radary, rádia, reproduktory, spínače, teploměry, termostaty
pro dopravní prostředky, výstražné trojúhelníky pro
vozidla, vysílačky, elektrické zámky, zapalovače cigaret do
automobilu, telefonní přístroje, zejména mobilní; (12)
motory pro pozemní vozidla, automobilové řetězy,
sluneční clony pro automobily, bezpečnostní pásy pro
sedadla vozidel, automobilové bezpečnostní sedačky pro
děti, čalounění a potahy vozidel, houkačky pro vozidla,
kryty na automobilová kola, zavazadlové nosiče pro
vozidla, nosiče jízdních kol a lyží, obytné přívěsy
automobilové, opěrky hlavy na sedadla vozidel,
pneumatiky, poplašné zabezpečovací zařízení pro vozidla,
tažná zařízení pro vozidla, přívěsy za vozidla, stěrače skel,
tlumiče pérování vozidel, volanty vozidel, zařízení pro

signalizaci zpětné jízdy automobilu, zpětná zrcátka,
karosérie automobilů a jejich doplňky, dopravní
prostředky, autodoplňky; (35) autobazar, zprostředkování
obchodu s novými i ojetými vozidly, pomoc při řízení
obchodní činnosti, marketing, reklama, služby v oblasti
telefonních dotazů, předvádění zboží, sekretářské služby,
administrativní práce, obchodní a podnikatelské informace;
(36) zprostředkování leasingových smluv, zejména na
dopravní prostředky, finanční služby včetně leasingu,
směnárenské služby, zastavárna, zprostředkovatelská
činnost výše uvedených služeb, uzavírání pojistek, realitní
kancelář, informace o pojištění, pronájem domů,
nemovitostí a kanceláří; (39) pronájem vozidel,
odtahování dopravních prostředků při poruchách,
pronájem parkovacích ploch, informace o dopravě,
pronájem skladišť.

(9) nabíjecí agregáty pro elektrické baterie, elektrické
akumulátory pro vozidla, zvuková poplašná zařízení,
antény, autorádia, brýle, pouzdra na brýle, přístroje na
zaznamenávání času, dálkové ovladače, magnetické,
kompaktní a optické nosiče dat nahrané i nenahrané, hasicí
přístroje, interkomy, jističe, pojistky, startovací kabely,
kapesní svítilny, tlakoměry, rychloměry, tachometry,
ochranné přilby, ochranné oděvy, ochranné rukavice,
otáčkoměry, ochranné plachty, audio a video přijímače,
radary, rádia, reproduktory, spínače, teploměry, termostaty
pro dopravní prostředky, výstražné trojúhelníky pro
vozidla, vysílačky, elektrické zámky, zapalovače cigaret do
automobilu, telefonní přístroje, zejména mobilní; (12)
motory pro pozemní vozidla, automobilové řetězy,
sluneční clony pro automobily, bezpečnostní pásy pro
sedadla vozidel, automobilové bezpečnostní sedačky pro
děti, čalounění a potahy vozidel, houkačky pro vozidla,
kryty na automobilová kola, zavazadlové nosiče pro
vozidla, nosiče jízdních kol a lyží, obytné přívěsy
automobilové, opěrky hlavy na sedadla vozidel,
pneumatiky, poplašné zabezpečovací zařízení pro vozidla,
tažná zařízení pro vozidla, přívěsy za vozidla, stěrače skel,
tlumiče pérování vozidel, volanty vozidel, zařízení pro
signalizaci zpětné jízdy automobilu, zpětná zrcátka,
karosérie automobilů a jejich doplňky, dopravní
prostředky, autodoplňky; (35) autobazar, zprostředkování
obchodu s novými i ojetými vozidly, pomoc při řízení
obchodní činnosti, marketing, reklama, služby v oblasti
telefonních dotazů, předvádění zboží, sekretářské služby,
administrativní práce, obchodní a podnikatelské informace,
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodních služeb.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

7

20

9, 12, 35, 36, 39

9, 12, 35

5

O 167025

O 167050

O 167057

O 167059

O 167066

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

Tecumseh Products Company, 100 East Patterson
Street, Tecumseh, Spojené státy americké, Michigan

TON a.s., Michaela Thoneta 148, Bystřice pod
Hostýnem, Česká republika

KAPITÁL AUTOMOTIVE a.s., Husovo nám. 14,
Praha - Hostivice, Česká republika

MEDIA ACTION s.r.o., Lucemburská 8, Praha 3,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)
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04.05.2001

09.05.2001

09.05.2001

09.05.2001

09.05.2001

09.05.2001

09.05.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

04.05.2001

09.05.2001

09.05.2001

09.05.2001

09.05.2001

09.05.2001

09.05.2001

(540)

(540)

(540)

(540)

SOPRANO

WODKA BORIS JELZIN

TYTAN

DAVID MOORE

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová,
známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

JUDr. Berger Pavel, advokát, náměstí Míru 9, Praha 2

JUDr. Bartoš Václav, advokát, Křižovnické nám. 2, Praha 1

Müller Václav, patentový zástupce, Filipova 2016, Praha 4

Müller Václav, patentový zástupce, Filipova 2016, Praha 4

(540)

(540)

(540)

(5) hygienické ubrousky, ručníky, vložky, kalhotkové
vložky a tampóny, vše pro ženské nebo menstruační
hygienické účely.

(5) agrochemické insekticidy, fungicidy a herbicidy.

(33) alkoholické nápoje (s výjimkou piv).

(39) silniční motorová doprava osobní (osobní doprava
autobusová).

(1) chemikálie pro průmysl, lepidla pro průmyslové účely,
lepidla, tmely, pojiva pro obkládačky, silikony, adhezivní
výrobky (náplasti) pro použití v průmyslu a stavebnictví,
přípravky na chemické odstranění mechu, porostu, řas,
tyto přípravky mohou být použity na všechny typy
stavebního materiálu, chemické čisticí přípravky na dřevo
a zdi; (2) barvy, konzervační přípravky pro dřevo, laky,
ochranné přípravky pro dřevo, ochrana dřeva a zdi; (6)
pásy ocelové, kování (stavební), kovové pásky pro
stavebnictví; (16) papírové pásky, papírové pásky pro
stavebnictví; (17) látky na izolaci proti vlhkosti staveb,
izolační materiály, izolační materiály, izolační přípravky
ze syntetických vosků, přípravky a materiály na izolaci,
konzervaci, renovaci, a obnovu střech, nekovové pásky

pro stavebnictví; (19) nátěry dehtové ochranné na střechy,
dehet, výrobky pro střešní práce z asfaltu.

(5) výrobky dietetické, pro léčebné účely; (29) mléčné
výrobky, výrobky na bázi brambor, jako bramborové
lupínky, krokety a pod; (30) výrobky na bázi sušené
bramborové kaše, pšeničné mouky, nativních a
modifikovaných škrobů, jako bramborové těsto v prášku,
bramborová kaše v prášku, bramborové drtě, bramborové
krokety v prášku, bramborové noky v prášku, těsta,
těstoviny, makarony, ravioli, vermicelli, obilné vločky.

(5) výrobky dietetické, pro léčebné účely; (29) mléčné
výrobky, výrobky na bázi brambor, jako bramborové
lupínky, krokety a pod; (30) výrobky na bázi sušené
bramborové kaše, pšeničné mouky, nativních a
modifikovaných škrobů, jako bramborové těsto v prášku,
bramborová kaše v prášku, bramborové drtě, bramborové
krokety v prášku, bramborové noky v prášku, těsta,
těstoviny, makarony, ravioli, vermicelli, obilné vločky.

(25) kožené oděvy.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

5

33

39

1, 2, 6, 16, 17, 19

5, 29, 30

5, 29, 30

25

O 167068

O 167103

O 167118

O 167119

O 167121

O 167122

O 167129

O 167132

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

KIMBERLY-CLARK CORPORATION, 401 North
Lake Street, Neenah, Spojené státy americké,
Wisconsin

Irvita Plant Protection N.V., 34 Kaya W.F.G.
(Jombi) Mensing, Curacao, Holandské Antily

UNITED BRANDS, s.r.o., Petýrkova 3/1955, Praha
4, Česká republika

Kavka Karel, Albrechtická 592/630, Most 1, Česká
republika

Selena Co. Spółka Akcyjna, Powstancow Slaskich
95, Wroclaw, Polsko

NATURA, a.s., Podbabská 20, Praha 6, Česká
republika

NATURA, a.s., Podbabská 20, Praha 6, Česká
republika

HASH TRADING, s.r.o., Palackého 80, Jablonec nad
Nisou, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 12 - 2001 - CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 3555

09.05.2001

09.05.2001

10.05.2001

10.05.2001

10.05.2001

10.05.2001

10.05.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

09.05.2001

09.05.2001

10.05.2001

10.05.2001

10.05.2001

10.05.2001

10.05.2001

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(31) krmiva pro domácí zvířata; (35) výstavy komerční a
reklamní, vydávání reklamních, náborových, propagačních
a inzertních textů, venkovní reklama, veletrhy - pro
reklamní a obchodní účely, zasílání reklamních materiálů
zákazníkům, předvádění zboží, vylepování plakátů,
televizní reklamy.

(30) káva, čaj; (32) nealkoholické nápoje, ovocné nápoje,
piva; (42) provozování kavárenského zařízení s podáváním
nápojů a cukrovinek.

(1) chemické výrobky pro lékařství, farmacii a vědu; (5)
výrobky farmaceutické, potraviny pro zvláštní výživu;
(35) propagace, reklama; (39) distribuce farmaceutických
přípravků a potravin pro zvláštní výživu; (42) výzkum,
vývoj, inženýrská činnost v oblasti farmacie.

(1) chemické výrobky pro lékařství, farmacii a vědu; (5)
výrobky farmaceutické, potraviny pro zvláštní výživu;
(35) propagace, reklama; (39) distribuce farmaceutických

přípravků a potravin pro zvláštní výživu; (42) výzkum,
vývoj, inženýrská činnost v oblasti farmacie.

(1) chemické výrobky pro lékařství, farmacii a vědu; (5)
výrobky farmaceutické, potraviny pro zvláštní výživu;
(35) propagace, reklama; (39) distribuce farmaceutických
přípravků a potravin pro zvláštní výživu; (42) výzkum,
vývoj, inženýrská činnost v oblasti farmacie.

(16) papír a lepenka a výrobky z těchto materiálů,
tiskárenské výrobky, potřeby pro knižní vazby, fotografie,
plakáty, pohlednice, gratulace, dopisní papíry, obálky,
kalendáře, papírenské zboží, učební a vyučovací pomůcky,
samolepky, obtisky, pexesa, hrací karty, poznámkové
bloky, desky na spisy, pořadače, omalovánky, balící papír,
papírové hračky, školní sešity, papírové tašky, papírové
kapesníky, obaly všeho druhu, tiskoviny, časopisy,
periodika, knihy, písmena pro tiskárny, losy, štočky; (28)
puzzle; (41) vydavatelská a nakladatelská činnost.

(12) dopravní prostředky pozemní, zejména automobily
všeho druhu, jejich součásti a příslušenství, náhradní díly
automobilů zařazené v této třídě včetně motorů, vraky
automobilů, karosérie automobilů; (35) reklamní, inzertní a
propagační činnost, poskytování pomoci při provozu
obchodu, obstaravatelská a zprostředkovatelská činnost v

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

31, 35

30, 32, 42

1, 5, 35, 39, 42

1, 5, 35, 39, 42

1, 5, 35, 39, 42

16, 28, 41

12, 35, 37, 39

O 167133

O 167140

O 167141

O 167142

O 167158

O 167167

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

UNIE VÝROBCŮ KRMIV PRO DOMÁCÍ
ZVÍŘATA, Vítkova 1009, Tábor, Česká republika

Adam Tomáš, Koulova 3, Praha 6, Česká republika

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, Praha 4, Česká
republika

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, Praha 4, Česká
republika

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, Praha 4, Česká
republika

A.S.I. system s.r.o., Ropkova 51, Litomyšl, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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10.05.2001

10.05.2001

10.05.2001

10.05.2001

10.05.2001

11.05.2001

11.05.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

10.05.2001

10.05.2001

10.05.2001

10.05.2001

10.05.2001

11.05.2001

11.05.2001

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

ELEMETRA

ANNA SUI

KARSA MINUET

KING TOP

PROCHONDRONORM

Přátelská tvář ISO 9000

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Aleš Zábrš, advokát a patentový zástupce, Na
Beránce 2, Praha 6

JUDr. Otakar Švorčík, Společná advokátní kancelář
Všetečka Zelený Švorčík Kalenský, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová,
známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7

Ing. Dušková Hana, Konviktská 5, Praha 1

Fischer Michael, FISCHER & PARTNER, Na Hrobci 5,
Praha 2

Fischer Michael, FISCHER & PARTNER, Na Hrobci 5,
Praha 2

(540)

oblasti obchodu, zejména obchodu s dopravními prostředky,
včetně jejich importu a exportu, marketing, obchodní
administrativa, porady obchodní, organizační a vedení
záležitostí; (37) instalační a opravárenské služby, zejména
opravy pozemních vozidel, hlavně automobilů, údržba,
čištění a mytí automobilů, provozování autovrakoviště;
(39) doprava, skladování a distribuce výrobků, zejména
automobilů, jejich součástí a příslušenství, pronájem
automobilů.

(5) farmaceutické přípravky.

(9) sluneční brýle, obroučky pro brýle, skřipce a sluneční
brýle, krabičky, pouzdra a držáky na brýle, skřipce a
sluneční brýle, řetízky a šňůrky na brýle, volně prodejné
(nikoliv na předpis) zvětšovací brýle, skřipce a sluneční
brýle, čočky pro optické účely, pouzdra na brýle a čistící
tkaniny na brýle prodávané jako celek; (14) kapesní
hodinky, náramkové hodinky, hodiny, náušnice, sponky,
náhrdelníky, prsteny, ozdoby na kotníky, amulety, brože,
ozdobné jehlice, řetízky, náramky, šperky; (18) pouzdra na
klíče, aktovky, pouzdra na jmenovky, ruksaky, batohy,
peněženky, plážové tašky, kufříky, pouzdra na šeky, kufry,
pouzdra na jízdenky, pouzdra na kreditní karty, cestovní
tašky, cestovní zavazadla, pouzdra na cestovní doklady,
školní brašny, kabelky, deštníky.

(5) výrobky farmaceutické, veterinářské a hygienické,
potraviny pro zvláštní výživu, zejména dietetické
přípravky, potraviny pro batolata, diabetické přípravky
pro léčebné účely, fytofarmaka, čaje léčivé, bylinné,

astmatické, odtučňovací, čaje pro lékařské účely; (30) čaj a
jeho náhražky, čaj instantní.

(29) mléko a mléčné výrobky, jogurty, máslo, sýr, jedlé
oleje, tuky a margariny, vejce, polévky, džemy, mražené
ovoce, sušená zelenina, zeleninové saláty, žampiony
konzervované, maso, drůbež neživá, ryby neživé; (30)
čokoláda, čokoládové bonbóny, sušenky, oplatky, pečivo a
cukrovinky, cukrářské výrobky, karamel, pralinky, turecký
med, kakaové a čokoládové výrobky, káva, čaj, moučné
výrobky, žvýkačky, krémy a pudinky, zmrzlinové
výrobky; (32) nealkoholické nápoje, ovocné džusy, sycená
voda, přípravky pro výrobku nápojů, minerální voda,
ovocné koncentráty, pivo.

(29) mléko a mléčné výrobky, jogurty, máslo, sýr, jedlé
oleje, tuky a margariny, vejce, polévky, džemy, mražené
ovoce, sušená zelenina, zeleninové saláty, žampiony
konzervované, maso, drůbež neživá, ryby neživé; (30)
čokoláda, čokoládové bonbóny, sušenky, oplatky, pečivo a
cukrovinky, cukrářské výrobky, karamel, pralinky, turecký
med, kakaové a čokoládové výrobky, káva, čaj, moučné
výrobky, žvýkačky, krémy a pudinky, zmrzlinové
výrobky; (32) nealkoholické nápoje, ovocné džusy, sycená
voda, přípravky pro výrobku nápojů, minerální voda,
ovocné koncentráty, pivo.

(5) potravní doplněk a stimulační, výživný a regenerační
přípravek s léčebnými účinky.

(35) činnost organizačních a ekonomických poradců,
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, kancelářské

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

5

9, 14, 18

5, 30

29, 30, 32

29, 30, 32

5

35, 41, 42

O 167168

O 167173

O 167174

O 167175

O 167176

O 167178

O 167215

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

B-LAND, s.r.o., V bytovkách 758, Praha 10 -
Uhříněves, Česká republika

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center,
Indianapolis, Spojené státy americké, Indiana

Anna Sui Corp., 275 West 39th Street, New York,
Spojené státy americké, New York

Ing. Bořecká Kamila, Kbel 17, Benátky nad Jizerou,
Česká republika

Ülker Gida Sanayi Ve Ticaret A.S., Davutpasa Cad.
No. 10-18-20, Istanbul - Topkapi, Turecko

Ülker Gida Sanayi Ve Ticaret A.S., Davutpasa Cad.
No. 10-18-20, Istanbul - Topkapi, Turecko

ARTROCENTRUM ORTOPEDIE spol.s r.o.,
Spálená 12, Praha 1, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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11.05.2001

11.05.2001

11.05.2001

11.05.2001

11.05.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

11.05.2001

11.05.2001

11.05.2001

11.05.2001

17.05.2001

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Kratochvíl Václav, Husníkova 2086, Praha 5

RNDr. Halaxová Zdeňka, TETRAPAT, Univerzitní 7,
Olomouc

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová,
známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7

JUDr. Ing. Matys Jan, Advokátní kancelář, Spálená 10,
Praha 1

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

Zeman Petr, patentový zástupce, Hradní 301, Loket

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

a administrativní služby, poskytování porad ve věcech
podnikání, analýzy systému řízení a dokumentace; (41)
školící a vzdělávací činnosti, pořádání kurzů a školení,
rekvalifikačních kurzů, školení vnitřních auditorů; (42)
provádění nestranné kontroly zboží a služeb, vydávání
kontrolních osvědčení, provádění hodnocení systémů
jakosti a environmentálních systémů, poradenská a
konzultační činnost v uvedených záležitostech, poradenství
v zavádění systémů řízení, posuzování jakosti, poradenská
a expertizní činnost v oblasti posuzování shody výrobků,
inženýrské služby, vzájemné uznávání zkoušek, spolupráce
při posuzování systému jakosti ve výrobě a ve službách,
tvorba software, provádění certifikačních auditů.

(29) výrobky z masa, masové konzervy, masové
pomazánky, upravená zelenina, vařená, sterilovaná,
konzervovaná; (30) koření a kořenící směsi, omáčky pro
ochucení, masové a zeleninové krémy a směsi v těstě.

(5) farmaceutické přípravky pro použití v očním lékařství.

(24) tkaniny a textilní výrobky zařazené do této třídy;
(25) oděvy, obuv.

(32) nealkoholické nápoje včetně instantních,
energetických a iontových, přípravky pro výrobu
nealkohockých nápojů; (35) inzertní reklamní a
propagační činnost.

(25) oděvy všeho druhu včetně oděvů sportovních, oděvní
doplňky jako například pokrývky hlavy, šály, šátky,
kravaty, rukavice, ponožky apod.; (35) reklamní služby
včetně jejich zprostředkování, inzerce, propagace,
informace podnikatelské, obchodní, statistické,
zprostředkování obchodu, shromažďování dat v oboru
výpočetní techniky; (38) elektronická pošta, informační
servis, zprostředkování a zajišťování dálkového přenosu
informací, zejména zpráv, zvuku a obrazu pomocí počítačů
a prostřednictvím globálních telekomunikačních sítí a
komunikační sítě INTERNET; (41) pořádání sportovních,
kulturních a společenských akcí, lektorská činnost a jiné
činnosti v oblasti vzdělávání, informace o výchově a
vzdělávání, informace sportovní, kulturní a společenské a
jiné informace o možnostech zábavy, vydavatelská
činnost, publikační činnost; (42) seznamka, tvorba a
poskytování software, počítačová grafika, poskytování
informací v oboru výpočetní techniky.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

29, 30

5

24, 25

32, 35

25, 35, 38, 41, 42

O 167220

O 167221

O 167223

O 167224

O 167226

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Ing. Sysel Jiří, Stoupající 30/803, Praha 9, Česká
republika

SELIKO Opava a.s., Sadová 44, Opava, Česká
republika

Alcon Universal Ltd., Bösch 69, Hünenberg,
Švýcarsko

DEMAN 91, spol. s r.o., Oravská 17, Praha 10, Česká
republika

CATUS spol s r.o., Kyjovská 1598, Havlíčkův Brod,
Česká republika

Ing. Pulkert Miloslav, Sportovní 2023, Sokolov,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 12 - 2001 - CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ)3558

11.05.2001

14.05.2001

14.05.2001

14.05.2001

14.05.2001

14.05.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

17.05.2001

14.05.2001

14.05.2001

14.05.2001

14.05.2001

14.05.2001

(540)

(540)

(540)

(540)

PLANT-IT-WORLD

CLIMATEX

koza

PERMA FOCUS

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Zeman Petr, patentový zástupce, Hradní 301, Loket

Ing. Vandělíková Jana, Bohemia Patent, Petrská 12, Praha
1

Ing. Vandělíková Jana, Bohemia Patent, Petrská 12, Praha
1

Ing. Rylková Iva, Polská 1525, Ostrava-Poruba

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová,
známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7

(540)

(540)

(25) oděvy všeho druhu včetně oděvů sportovních, oděvní
doplňky jako například pokrývky hlavy, šály, šátky,
kravaty, rukavice, ponožky apod.; (35) reklamní služby
včetně jejich zprostředkování, inzerce, propagace,
informace podnikatelské, obchodní, statistické,
zprostředkování obchodu,shromažďování dat v oboru
výpočetní techniky; (38) elektronická pošta, informační
servis, zprostředkování a zajišťování dálkového přenosu
informací, zejména zpráv, zvuku a obrazu pomocí počítačů
a prostřednictvím globálních telekomunikačních sítí a
komunikační sítě INTERNET; (41) pořádání sportovních,
kulturních a společenských akcí, lektorská činnost a jiné
činnosti v oblasti vzdělávání, informace o výchově a
vzdělávání, informace sportovní, kulturní a společenské a
jiné informace o možnostech zábavy, vydavatelská
činnost, publikační činnost; (42) seznamka, tvorba a
poskytování software, počítačová grafika, poskytování
informací v oboru výpočetní techniky.

(1) celulóza, celulózový substrát, celulóza ve formě prášku,
pasty, tekutin, emulsí, dispersí a granulí pro průmyslové
účely, dřevná kaše-drť, dřevné tříslivo s obsahem cementu;
(17) izolační hmoty, barvy, laky, oleje, nátěry, omítky,
papír, tkaniny, obklady, plsti, pásky, vata na utěsnění vše
pro účely izolace, prostředky a materiály pro izolaci
tepelnou a hlukovou, kovové izolační fólie, izolační
materiály a hmoty získané mineralizací, látky na izolace
proti vlhkosti staveb, materiály na izolace kabelů,
minerální vlna jako izolační materiál, izolační papír,
skleněná vata jako izolační materiál, izolační materiály
zabraňující sálání, tkaniny ze skelných vláken na izolaci,
chemické směsi k izolačním účelům, celulóza v deskách,
blocích, tyčích, trubicích k průmyslovým účelům, kupř.
tepelným a zvukovým izolacím, materiály těsnící, ucpávací
a izolační, izolační plstě, izolační tepelný materiál,
polotovary z plastických hmot, kaučuk, gutaperča, guma a
výrobky z těchto materiálů, plastické hmoty a polotovary
z plastických hmot ( PVC, polyuretan, polypropylen,
polyester, polyamid apod.) zejména ve tvaru fólie, desek a
tyčí, nitě a vlákna z umělé hmoty, kromě vláken k
textilním účelům, pěnové materiály na bázi gumy a
plastických hmot, folie z umělých hmot pro zemědělské
účely, materiály k těsnění, ucpávání a izolaci; (22) dřevitá
vlna.

(9) elektrická zařízení a zařízení pro rozvod elektrické
energie, zejména rozvaděče nízkého napětí všeho druhu,
rozvodnice nízkého napětí, zapouzdřené izolační, litinové,
hliníkové rozvaděče nízkého a vysokého napětí, rozvodné
krabice, skříňky, sdělovací rozvaděče a rozvodnice všeho
druhu, rozvodnice kabelové televize, rozvodnice pro
rozvod počítačové sítě, desky, plošné spoje, slaboproudé,
nízkonapěťové a vysokonapěťové přístroje, měřidla a
měřicí zařízení, regulační přístroje, měřicí a regulační
přístroje pro průmyslovou automatizaci, PLC a CNC
automaty a související software; (37) instalace a opravy
elektrických strojů a přístrojů; (42) projektování a vývoj
elektrických zařízení, vývoj a poskytování software,
zejména software pro PLC a CNC automaty v elektrických
strojích a přístrojích.

(25) oděvy, prádlo, plavky, čepice, punčochové zboží,
kravaty, oděvní pásky, opasky.

(9) dalekohledy.

(39) služby železničního dopravce, automobilová nákladní
doprava, služby automobilového dopravce, námořní
doprava, pobřežní doprava, přístavní doprava, služby
námořního dopravce, služby leteckého dopravce, dopravní
kancelář, skladovací služby, služby letecké dopravní
kanceláře, služby balení a balíkování nákladů, kurýrní
služby, cestovní služby, služby cestovní kanceláře, doprava,
stavba a instalace těžkých nákladů, pronájem vozidel,
stěhovací služby, informace o dopravě, shromažďování a
správa informací v oblasti distribuce zboží.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

25, 35, 38, 41, 42

1, 17, 22

9, 37, 42

25

9

39

O 167227

O 167233

O 167235

O 167243

O 167258

O 167259

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Ing. Pulkert Miloslav, Sportovní 2023, Sokolov,
Česká republika

CIUR a.s., Senovážné nám. 3, Praha 1, Česká
republika

Koubík Jiří, Mysliboř 15, Česká republika

Bučková Hanka, Klimkovická 2154, Ostrava -
Poruba, Česká republika

Bushnell Corporation, 9200 Cody, Overland Park,
Spojené státy americké, Kansas

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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14.05.2001

14.05.2001

14.05.2001

14.05.2001

14.05.2001

14.05.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

14.05.2001

14.05.2001

14.05.2001

14.05.2001

14.05.2001

14.05.2001

(540)

(540)

MADSEN & TAYLOR

MIST

(740)

(740)

(740)
(740)

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová,
známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová,
známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová,
známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7 Ing. Reichel Pavel, Lopatecká 14, Praha 4

(540)

(540)

(540)

(540)

(37) stavba a instalace těžkých nákladů; (39) služby
železničního dopravce, automobilová nákladní doprava,
služby automobilového dopravce, námořní doprava,
pobřežní doprava, přístavní doprava, služby námořního
dopravce, služby leteckého dopravce, dopravní kancelář,
skladovací služby, služby letecké dopravní kanceláře, služby
balení a balíkování nákladů, kurýrní služby, cestovní služby,
služby cestovní kanceláře, doprava, pronájem vozidel,
stěhovací služby, informace o dopravě, shromažďování a
správa informací v oblasti distribuce zboží - vše v rámci
této třídy.

(39) služby železničního dopravce, automobilová nákladní
doprava, služby automobilového dopravce, námořní
doprava, pobřežní doprava, přístavní doprava, služby
námořního dopravce, služby leteckého dopravce, dopravní
kancelář, skladovací služby, služby letecké dopravní
kanceláře, služby balení a balíkování nákladů, kurýrní
služby, cestovní služby, služby cestovní kanceláře, doprava,
stavba a instalace těžkých nákladů, pronájem vozidel,
stěhovací služby, informace o dopravě, shromažďování a
správa informací v oblasti distribuce zboží.

(16) papír, karton a lepenka, výrobky z papíru, kartonu a
lepenky, zejména tiskoviny, fotografie, pohlednice,
gratulace, tiskárenské výrobky, knižní vazby, potisk
papíru, knihy, časopisy, noviny a jiná periodika, plakáty,
katalogy a papírové obaly, lepidla na papír, samolepy,
lepicí pásky, psací potřeby, plastové obaly a igelitové
tašky, papírové tašky a jiné nádoby, umělohmotné tašky,
balicí fólie, plastické a papírové obaly, hrací a jiné karty.

(16) papír, karton a lepenka, výrobky z papíru, kartonu a
lepenky, zejména tiskoviny, fotografie, pohlednice,
gratulace, tiskárenské výrobky, knižní vazby, potisk
papíru, knihy, časopisy, noviny a jiná periodika, plakáty,
katalogy a papírové obaly, lepidla na papír, samolepy,
lepicí pásky, psací potřeby, plastové obaly a igelitové
tašky, papírové tašky a jiné nádoby, umělohmotné tašky,
balicí fólie, plastické a papírové obaly, hrací a jiné karty.

(9) nosiče informací a dat v rozsahu třídy 9, databáze a
databázové produkty; (16) nosiče informací v rozsahu třídy
16, tiskoviny; (35) obchodní a organizační poradenství,
pomoc při řízení obchodní činnosti, podnikový
management, poradenství v oblasti personalistiky,
informační a zprostředkovatelské služby zejména v oblasti
lidských zdrojů; (38) šíření informací prostřednictvím
veřejných datových sítí.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

37, 39

39

16

16

9, 16, 35, 38

9, 16, 38, 42

O 167260

O 167261

O 167271

O 167272

O 167274

O 167275

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

NIPPON EXPRESS CO., LTD., Sotokanda 3-12-9,
Chiyoda-ku, Tokyo, Japonsko

NIPPON EXPRESS CO., LTD., Sotokanda 3-12-9,
Chiyoda-ku, Tokyo, Japonsko

NIPPON EXPRESS CO., LTD., Sotokanda 3-12-9,
Chiyoda-ku, Tokyo, Japonsko

Kubáč Martin, Vsetínská 553, Valašské Meziříčí,
Česká republika

Kubáč Martin, Vsetínská 553, Valašské Meziříčí,
Česká republika

MADSON & TAYLOR a.s., Americká 35/177, Praha
2, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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14.05.2001

15.05.2001

15.05.2001

15.05.2001

15.05.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

14.05.2001

15.05.2001

15.05.2001

15.05.2001

15.05.2001

(540)

(540)

DEX

DOMAPEK

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Reichel Pavel, Lopatecká 14, Praha 4

Ing. Smrčková Marie, patentový zástupce, Velflíkova 8,
Praha 6

Ing. Baumová Radmila, Nádražní 29, Žďár nad Sázavou

RNDr. Halaxová Zdeňka, TETRAPAT, Univerzitní 7,
Olomouc

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(9) veškeré nosiče dat a informací v rozsahu třídy 9,
databáze a databázové produkty, software; (16) nosiče
informací v rozsahu třídy 16, tiskoviny, databázové
výstupy na papírových nosičích; (38) poskytování
informací prostřednictvím veřejných datových sítí, on-line
informační a databázové služby; (42) tvorba software,
projektování databází.

(3) přípravky k čištění a leštění obuvi a kožených výrobků
nebo jejich imitací; (18) kožená galanterie, aktovky i
školní, batohy a ruksaky, deštníky, kabelky, kufry, kůže a
imitace kůže a výrobky z nich obsažené v této třídě, pásky
a řemínky z kůže a jejich imitací, peněženky, tašky též
náprsní, slunečníky a příslušenství k tomuto zboží; (25)
obuv a oděvy, včetně sportovní obuvi a sportovních oděvů.

(1) plyny ochranné pro sváření, plyny hnací do aerosolů,
plyny ztužené pro průmyslové účely; (4) plyn
generátorový, plyn pro osvětlení, plyn ztužený (palivo),
plynový olej, plyny palivové, pohonné, plyn - propan
butan, zkapalněné plyny a jejich směsi; (6) tlakové láhve,
tlakové zásobníky a příslušenství kovové (regulátory,
armatury, přepravní kontejnery); (37) plnění tlakových
nádob na plyny, instalace zásobníků; (42) poradenství v
oblasti výroby a aplikace technických plynů.

(6) veškeré nádoby z kovu na ukládání a přepravu odpadu a
využitelných surovin zejména popelnice a kontejnery; (7)
zařízení pro lisování odpadů včetně mobilních, sestávající v
podstatě ze zvedacích a lisovacích zařízení, překladiště
odpadů a využitelných surovin, sestávající z horizontálních
a vertikálních dopravních zařízení, lisů na odpad,
kontejnerů k ukládání a přepravě odpadů, zařízení pro
zhodnocování odpadů, sestávající zejména z briketovacích

zařízení, zařízení pro kompostování, zařízení pro
demontáž elektrických a elektronických zařízení; (20)
nekovové kontejnery a nádoby všech typů na odpad a
využitelné suroviny v rámci této třídy; (21) veškeré
nádoby na ukládání a přepravu odpadu a využitelných
surovin v rámci této třídy; (35) zprostředkovatelské služby
v oblasti obchodu zejména s využitelnými surovinami; (39)
veškeré služby v oblasti nakládání s odpady spadajícími do
této třídy, tj. zejména sběr všech druhů odpadů včetně
tuhého komunálního odpadu, stavební suti a jiných
stavebních odpadů, separovaný sběr využitelných surovin,
především papíru, skla, plastů, bioodpadu, sběr
nebezpečných odpadů, dovoz odpadů na skládky, svoz
komunálního odpadu, provozování sběrného dvora,
provozování silniční motorové dopravy; (40) veškeré
služby v oblasti nakládání s odpady spadající do této třídy,
tj. zejména zpracování (recyklace) odpadů a využitelných
surovin, ukládání na skládku, likvidace (zneškodňování)
odpadů (spalování, kompostování bioodpadu); (41) školicí
a vzdělávací činnost ve výše uvedených oblastech; (42)
veškeré služby v oblasti nakládání s odpady spadající do
této třídy, tj. zejména třídění sesbíraných odpadů, třídění
využitelných surovin, poradenství, konzultace, marketing,
komerční činnosti a informační činnosti, týkající se oborů
nakládání s odpady a využitelnými surovinami,
ekologického chování v oblasti nakládání s odpady a
souvisejících oborů.

(5) dietetické a dietní výrobky pekárenské a těstárenské
určené k lidské léčebné výživě, potravinové doplňky na
bázi pekárenské a těstárenské k léčebným dietám; (30)
pekárenské a těstárenské výrobky, moučné a obilné
výrobky určené k lidské výživě, extrudované, dehydrované
a mražené pekárenské a těstárenské výrobky, cukrářské
výrobky a jejich polotovary, trvanlivé pečivo, jako
tyčinky, sušenky, oplatky, plněné pekařské a pekárenské
výrobky, jako záviny, koláče, perníčky, pizza a těstárenské
polotovary pro pizzu a výrobky jí podobné.

(33) alkoholické nápoje s výjimkou piva.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

3, 18, 25

1, 4, 6, 37, 42

6, 7, 20, 21, 35, 39, 40, 41, 42

5, 30

33

O 167276

O 167282

O 167289

O 167290

O 167291

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

MADSON & TAYLOR a.s., Americká 35/177, Praha
2, Česká republika

DERMATEX  spol. s r.o., Na Zámecké 11, Praha 4,
Česká republika

SIAD TECHNICKÉ PLYNY spol. s r.o., Braňany u
Mostu č.p. 193, Česká republika

Odvárka Miloslav, Haškova 13/51, Žďár nad
Sázavou, Česká republika

Ing. Dočkal Jiří, Ul. 6.května 248, Bohuňovice,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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15.05.2001

15.05.2001

15.05.2001

15.05.2001

16.05.2001

16.05.2001

16.05.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

15.05.2001

15.05.2001

15.05.2001

15.05.2001

16.05.2001

16.05.2001

16.05.2001

(540) REX

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

RNDr. Halaxová Zdeňka, TETRAPAT, Univerzitní 7,
Olomouc

RNDr. Halaxová Zdeňka, TETRAPAT, Univerzitní 7,
Olomouc

RNDr. Halaxová Zdeňka, TETRAPAT, Univerzitní 7,
Olomouc

Ing. Jupa Francis, patentový zástupce, Měchenická 4, Praha
4

Ing. Jupa Francis, patentový zástupce, Měchenická 4, Praha
4

JUDr. Uličný Igor, advokát, Kachlíkova 1, Brno

Ing. Kučera Zdeněk, Padělky 548 (P.O.BOX 92), Slušovice

(590)

(590)

(590)

Barevná

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(33) alkoholické nápoje s výjimkou piva.

(33) alkoholické nápoje s výjimkou piva.

(7) součásti motorových vozidel nezařazené do tř. 12 jako
čepy, karburátory, spojky, kardanové klouby a pod.,
hydraulické ovládací zařízení pro stroje, motory a hnací
stroje, zvedací zařízení, jeřáby; (9) elektrické a
elektronické příslušenství a přístroje zejm. k motorovým
vozidlům; (12) pozemní vozidla, tahače, užitková vozidla,
návěsy, přívěsy, nástavby na automobilová chassé,
specielní vozidla, jako např. požární a chladírenská vozidla
a návěsy, motory, poháněcí soukolí, karoserie,
pneumatiky, převodovky, tlumiče, nárazníky, chladiče a
pod.; (37) servisní a opravárenská činnost pro výše

uvedené výrobky.

(9) systémy pro střežení, vyhledávání a logistiku
dopravních prostředků, pevných a pohyblivých objektů,
lidí a věcí; (12) zabezpečovací zařízení proti zcizení
dopravních prostředků; (37) montáž, opravy a servis
systémů uvedených výše v třídách 9 a 12; (42) projekce a
poradenství v oblasti systémů pro střežení, vyhledávání a
logistiku dopravních prostředků, pevných a pohyblivých
objektů, lidí a věcí.

(37) úklidové práce.

(9) elektrické a elektronické přístroje a zařízení jako
výpočetní technika, elektronika pro výpočetní techniku,
hardware, software, počítačové sítě, videosystémy,
kancelářská technika jako telefonní přístroje, faxy,
kopírky; (37) instalace, montáž, záruční a pozaruční servis
prodávaného HW a SW a dalších elektropřístrojů; (42)
tvorba a vývoj vlastního software, počítačová grafika.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

33

33

7, 9, 12, 37

9, 12, 37, 42

37

9, 37, 42

O 167292

O 167293

O 167305

O 167306

O 167319

O 167327

O 167332

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Likérka Dolany a.s., Zámecká 55, Dolany, Česká
republika

Likérka Dolany a.s., Zámecká 55, Dolany, Česká
republika

Likérka Dolany a.s., Zámecká 55, Dolany, Česká
republika

G.T.S. Pardubice, spol. s r.o., Hradišťská 89, Staré
Hradiště u Pardubic, Česká republika

DUEL CZ spol. s r.o., Kamenice Ládví 223,
Kamenice u Prahy, Česká republika

CLARUS PROFI, s.r.o., Šumavská 31, Brno, Česká
republika

ELEN CZ s.r.o., Nám. T.G.M. 2433, Zlín, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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16.05.2001

16.05.2001

(220)

(220)

(320) 16.05.2001

(740)

(740)

Lukajová Dana, patentový zástupce, Advokátní a patentová
kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Petrská 12, Praha 1

Ing. Vandělíková Jana, Bohemia Patent, Petrská 12, Praha
1

(590) Barevná

(540)

(540)

(41) poradenská a konzultační činnost v oblasti výchovy a
vzdělávání, ediční činnost, publikační činnost,
nakladatelská a vydavatelská činnost, zprostředkování v
oblasti výchovy a vzdělávání, výchovná a vzdělávací
činnost, výstavní činnost v oblasti výchovy nebo
vzdělávání, vzdělávací nebo výchovné kursy a semináře,
výzkumná činnost v oblasti výchovy a vzdělávání.

(9) data, databáze a jiné informační produkty na
magnetických, elektronických a optických  nosičích,
související software a hardware, nosiče dat všeho druhu
spadající do tř.9, elektronické a datové sítě, multimediální
aplikace, 3D animace, multimediální informační katalogy,
elektronické časopisy, elektronická periodika a knihy v
elektronické podobě, software pro počítače, programové
vybavení pro informační technologie a pro komunikaci,
programové vybavení umožňující elektronické
obchodování, videohry, nahraný software na CD a DVD
discích a magnetických médiích, magnetické disky, optické
disky, čtecí zařízení optických a magnetických disků,
kompaktní disky, magnetické pásky, nahradné zvukové a
nebo obrazově zvukové záznamy; (16) papír, výrobky z
papíru, periodické a neperiodické publikace, knihy,
učebnice a učební pomůcky,časopisy, brožury, fotografie,
portréty, obrazy, grafiky, informační produkty na
papírových nosičích, letáky, plakáty, data a databáze na
papírových nosičích, tištěné manuály, reklamní,
propagační a užitkové výrobky z papíru, kupř. pohlednice,
dopisní papíry, obálky, přání, hudební přání, kalendáře,
samolepky, obtisky, pexesa, vystřihovánky, hrací karty,
kartičky, balicí papír, tašky, sešity, skicáky, akvarely,
architektonické makety, grafické reprodukce, umělecké
litografie, malířská plátna, malířské stojany, materiály na
modelování, pečeti; (35) provádění rešerší, vyhledávání,
indexování, spojování a uspořádání dat pro Internet,
elektronické komunikační sítě a elektronické databáze,
příprava elektronických pozvánek, kompilace, uspořádání
a řízení informací ze vzdálených zdrojů, vše
prostřednictvím elektronických komunikačních sítí,
poradenské a konzultační služby v oblasti reklamy na
Internetu, reklama na Internetu, zajištění reklamních
kampaní, poskytování informací a jiných informačních
produktů všeho druhu - informační kancelář,
multimediálních informací, komerční využití Internetu v
oblastech komerčních internetovských médií a
vyhledávacích služeb, on-line inzerce, prezentace uživatelů
na stránkách World Wide Web v počítačové síti Internet,

systemizace informací do počítačových databází, obchodní
nebo podnikatelské informace, organizování výstav ke
komerčním nebo reklamním účelům, zpracování textů;
(38) samostatný přenos dat nebo informací
prostřednictvím telekomunikačních zařízení, počítačů,
služby zabezpečující audiovizuální komunikaci
prostřednictvím informačních a telekomunikačních sítí,
kupř. počítačové sítě Internet, satelitu apod., rozšiřování,
zveřejňování a přenos informací prostřednictvím
informačních a telekomunikačních prostředků a sítí,
satelitů ap., výměna a šíření informací a zpráv
prostřednictvím telekomunikační sítě, datové sítě,
informační nebo komunikační nebo elektronické techniky,
on-line chat room/ chatové služby (diskusní skupiny na
internetu), internetové vývěskové služby, poskytování
přístupu k on-line službám, služby webových portálů,
skupinové/konferenční komunikační služby, všechny
prováděné prostřednictvím elektronických komunikačních
sítí, poskytování vyhledávacích nástrojů pro vyhledávání
na Internetu, šíření elektronických časopisů,
elektronických periodik a knih v elektronické podobě
prostřednictvím počítačové sítě, pomocí satelitů ap.,
počítačový přenos obrazu a zvuku, komunikace a transakce
v síti, informační a obchodní služby na Internetu,
poskytování datových a telekomunikačních služeb, služby
konverze přenosového protokolu, formátu a kódu, služby
zprostředkování přístupu k počítačové síti, služby datové
sítě, pronájem informačních a komunikačních míst, služby
hlasové schránky, služby krátkých textových zpráv; (41)
nahrávaní nosičů zvukových nebo obrazově zvukových,
převádění médií do elektronické podoby a jejich šíření,
půjčování nahraných zvukových a nebo obrazově
zvukových záznamů, výroba, tvorba a šíření
audiovizuálních děl, zprostředkování v oblasti kultury,
výchovy, zábavy a sportu, pořádání, organizování a vedení
seminářů, školení, vzdělávacích akcí, konferencí,
organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav,
organizování soutěží, pořádání a řízení pracovních setkání;
(42) návrh programového vybavení, aktualizace
programového vybavení, údržba programového vybavení,
programování počítačů, pronájem doby přístupu k databázi,
technické studie v oblasti počítačů a programového
vybavení, pronájem programového vybavení a počítačů,
základní a aplikovaný výzkum, podpora rozvoje
komerčního využití Internetu i jiných počítačových,
datových a komunikačních sítí, vyhledávací služby,
výzkum a vývoj a tvorba systémů pro elektronické
obchodování včetně příslušného  software a hardware,
know-how pro oblast elektronického obchodování a
informačních technologií, poskytování software,
programování internetových databázových systémů a
internetových aplikací, programování multimediálních
aplikací, vytváření a modelování 3D animací, interaktivní
a grafické programy, tvorba multimediálních dokumentů,
prezentací, aplikací, katalogů apod., konstrukce WWW
prezentací a řešení WWW serverů, počítačové animace a
vizualizace, programové projekty, tvorba informačních
databází, elektronických časopisů, periodik, knih,
kryptologie, šifrování, vytváření a spravování veřejných
elektronických klíčů a certifikátů, cybercafé - internetová
kavárna.

(511)

(511)

41

9, 16, 35, 38, 41, 42

O 167335

O 167336

(210)

(210)

(730)

(730)

Přátelé angažovaného učení, ZŠ zámek 1, Obříství,
Česká republika

MAGNA  E.A. s r.o., Havanská 3, Praha 7, Česká
republika

(510)

(510)
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17.05.2001

17.05.2001

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

16.05.2001

17.05.2001

17.05.2001

(740)

(740)

Ing. Vandělíková Jana, Bohemia Patent, Petrská 12, Praha
1

Mgr. Březina Josef, Březina Mařík & partneři, advokátní
kancelář, v.o.s., Bělehradská 79, Praha 2

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(9) data, databáze a jiné informační produkty na
magnetických, elektronických a optických  nosičích,
související software a hardware, nosiče dat všeho druhu
spadající do tř.9, elektronické a datové sítě, multimediální
aplikace, 3D animace, multimediální informační katalogy,
elektronické časopisy, elektronická periodika a knihy v
elektronické podobě, software pro počítače, programové
vybavení pro informační technologie a pro komunikaci,
programové vybavení umožňující elektronické
obchodování, videohry, nahraný software na CD a DVD
discích a magnetických médiích, magnetické disky, optické
disky, čtecí zařízení optických a magnetických disků,
kompaktní disky, magnetické pásky, nahrané zvukové a
nebo obrazově zvukové záznamy; (16) papír, výrobky z
papíru, periodické a neperiodické publikace, knihy,
učebnice a učební pomůcky,časopisy, brožury, fotografie,
portréty, obrazy, grafiky, informační produkty na
papírových nosičích, letáky, plakáty, data a databáze na
papírových nosičích, tištěné manuály, reklamní,
propagační a užitkové výrobky z papíru, kupř. pohlednice,
dopisní papíry, obálky, přání, hudební přání, kalendáře,
samolepky, obtisky, pexesa, vystřihovánky, hrací karty,
kartičky, balicí papír, tašky, sešity, skicáky, akvarely,
architektonické makety, grafické reprodukce, umělecké
litografie, malířská plátna, malířské stojany, materiály na
modelování, pečeti; (35) provádění rešerší, vyhledávání,
indexování, spojování a uspořádání dat pro Internet,
elektronické komunikační sítě a elektronické databáze,
příprava elektronických pozvánek, kompilace, uspořádání
a řízení informací ze vzdálených zdrojů, vše
prostřednictvím elektronických komunikačních sítí,
poradenské a konzultační služby v oblasti reklamy na
Internetu, reklama na Internetu, zajištění reklamních
kampaní, poskytování informací a jiných informačních
produktů všeho druhu - informační kancelář,
multimediálních informací, komerční využití Internetu v
oblastech komerčních internetovských médií a
vyhledávacích služeb, on-line inzerce, prezentace uživatelů
na stránkách World Wide Web v počítačové síti Internet,
systemizace informací do počítačových databází, obchodní
nebo podnikatelské informace, organizování výstav ke
komerčním nebo reklamním účelům, zpracování textů;
(38) samostatný přenos dat nebo informací
prostřednictvím telekomunikačních zařízení, počítačů,
služby zabezpečující audiovizuální komunikaci
prostřednictvím informačních a telekomunikačních sítí,
kupř. počítačové sítě Internet, satelitu apod., rozšiřování,
zveřejňování a přenos informací prostřednictvím
informačních a telekomunikačních prostředků a sítí,
satelitů ap., výměna a šíření informací a zpráv
prostřednictvím telekomunikační sítě, datové sítě,
informační nebo komunikační nebo elektronické techniky,
on-line chat room/ chatové služby (diskusní skupiny na
internetu), internetové vývěskové služby, poskytování
přístupu k on-line službám, služby webových portálů,
skupinové/konferenční komunikační služby, všechny
prováděné prostřednictvím elektronických komunikačních
sítí, poskytování vyhledávacích nástrojů pro vyhledávání
na Internetu, šíření elektronických časopisů,
elektronických periodik a knih v elektronické podobě
prostřednictvím počítačové sítě, pomocí satelitů ap.,
počítačový přenos obrazu a zvuku, komunikace a transakce
v síti, informační a obchodní služby na Internetu,
poskytování datových a telekomunikačních služeb, služby

konverze přenosového protokolu, formátu a kódu, služby
zprostředkování přístupu k počítačové síti, služby datové
sítě, pronájem informačních a komunikačních míst, služby
hlasové schránky, služby krátkých textových zpráv; (41)
nahrávaní nosičů zvukových nebo obrazově zvukových,
převádění médií do elektronické podoby a jejich šíření,
půjčování nahraných zvukových a nebo obrazově
zvukových  záznamů, výroba, tvorba a šíření
audiovizuálních děl, zprostředkování v oblasti kultury,
výchovy, zábavy a sportu, pořádání, organizování a vedení
seminářů, školení, vzdělávacích akcí, konferencí,
organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav,
organizování soutěží, pořádání a řízení pracovních setkání;
(42) návrh programového vybavení, aktualizace
programového vybavení, údržba programového vybavení,
programování počítačů, pronájem doby přístupu k databázi,
technické studie v oblasti počítačů a programového
vybavení, pronájem programového vybavení a počítačů,
základní a aplikovaný výzkum, podpora rozvoje
komerčního využití Internetu i jiných počítačových,
datových a komunikačních sítí, vyhledávací služby,
výzkum a vývoj a tvorba systémů pro elektronické
obchodování včetně příslušného  software a hardware,
know-how pro oblast elektronického obchodování a
informačních technologií, poskytování software,
programování internetových databázových systémů a
internetových aplikací, programování multimediálních
aplikací, vytváření a modelování 3D animací, interaktivní
a grafické programy, tvorba multimediálních dokumentů,
prezentací, aplikací, katalogů apod., konstrukce WWW
prezentací a řešení WWW serverů, počítačové animace a
vizualizace, programové projekty, tvorba informačních
databází, elektronických časopisů, periodik, knih,
kryptologie, šifrování, vytváření a spravování veřejných
elektronických klíčů a certifikátů, cybercafé - internetová
kavárna.

(35) propagační a reklamní činnost; (41) nakladatelská a
vydavatelská činnost, agenturní a zprostředkovatelské
služby v oblasti nakladatelské a vydavatelské činnosti.

(511)

(511)

(511)

9, 16, 35, 38, 41, 42

35, 41

5

O 167459

O 167460

(210)

(210)

(730)

(730)

MAGNA  E.A. s r.o., Havanská 3, Praha 7, Česká
republika

PhDr. Chytilová Jana, Újezd 37, Praha 1 Malá
Strana, Česká republika

(510)

(510)
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17.05.2001

17.05.2001

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

17.05.2001

17.05.2001

17.05.2001

(540)

(540)

(540)

GILEAD SCIENCES

ALDURAZYME

QUATRO

(740)

(740)

(740)

JUDr. Traplová Jarmila, Advokátní a patentová kancelář
Traplová, Hakr, Kubát, Přístavní 24, Praha 7

JUDr. Traplová Jarmila, Advokátní a patentová kancelář
Traplová, Hakr, Kubát, Přístavní 24, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová,
známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7

(540)

(5) humánní léky a léčiva.

(5) farmaceutické přípravky a látky, farmaceutické
přípravky pro léčbu nemocí souvisejících s poruchou
ukládání v lysosomech.

(25) kojenecké a dětské oděvy, bryndáčky, kojenecké
čapáčky, kojenecké čepičky.

(1) přípravky na změkčení vody pro průmyslové využití,
škrob pro průmyslové účely, apretury, přípravky na
apretaci o konečnou úpravu textilií, zjasňovací přípravky
na textil pro průmyslové účely, namáčecí přípravky
(bělení), chemické přípravky pro odstraňování vosku,
organická bělidla, bělicí činidla, organické čisticí přípravky,
změkčovadla, škrob (apretura), přísady do farmaceutických
přípravků, chemické přípravky pro kožedělný průmysl,
odmašťovací přípravky na použití ve výrobním procesu,
látky na odstranění lesku, přípravky na odstraňování
politury, dehydratační přípravky pro průmyslové účely,
glycerin pro průmyslové účely, antistatické přípravky s
výjimkou přípravků pro domácnost, emulgátory, fermenty
pro chemické účely, chemické přísady do insekticidů a
fungicidů, glyceridy, glykol, chemické přípravky na
odmašťování, chemické přípravky na vodovzdornou
úpravu textilu, chemické impregnační přípravky na textil,
chladicí přípravky (směsi), prostředky na odstraňování
námrazy na automobilech, nemrznoucí kapaliny pro
ostřikování automobilových skel, kovová mýdla pro
průmyslové účely, namáčecí přípravky pro textilní

průmysl, chemické avivážní prostředky pro průmyslové
účely, rozjasňovače (chemické přípravky pro zjasňování
barev) pro průmyslové účely, flokulační činidla, umělá
sladidla, přípravky na odstraňování vodního kamene s
výjimkou přípravků pro domácnost, alkohol pro
průmyslové využití, destilovaná voda; (3) přípravky na
bělení, čištění, leštění, odmašťování a broušení, přípravky
na praní, prací prášky a jiné prací prostředky, namáčecí
přípravky (přípravky k namáčení prádla) pro domácnost,
přípravky předepírací, prostředky na změkčení vody, škrob
na prádlo, mořidla na prádlo, vosk na prádlo, avivážní
prostředky, antistatické přípravky pro použití v
domácnosti, odbarvovací prostředky, barviva a modřidla na
prádlo, soda na praní, přípravky na odstraňování vodního
kamene pro domácnost, přípravky na čištění odpadových
rour pro domácnost, odrezovací prostředky pro domácnost,
bělicí přípravky na čištění kůže a čisticí prostředky na kůži,
soli na bělení, soda, přípravky na bělení a čištění šatstva,
čpavek jako čisticí prostředek, křída na čištění, lešticí
přípravky a přípravky na leštění nábytku, vosky na leštění,
čisticí a odmašťovací přípravky (s výjimkou
odmašťovacích přípravků pro průmysl), čisticí prostředky,
prostředky na mytí nádobí, zjasňovací prostředky
(chemické přípravky pro osvěžení barev) pro domácnost,
odbarvovače pro domácnost, mýdla všeho druhu,
kosmetika a kosmetické přípravky pro lidi a zvířata, vata
pro kosmetické účely, vatové tampóny a vatové tyčinky
pro kosmetické potřeby, osvěžující ubrousky, kosmetické
tampóny napuštěné osvěžujícím tonikem, toaletní vody,
pleťové vody, pleťová mléka, pleťové krémy, šampóny na
vlasy, laky na vlasy, vlasové vody, šampóny pro
sprchování, koupelové pěny, voňavé směsi, koupelové soli
s výjimkou solí pro léčebné účely, dezodoranty pro osobní
potřebu, zubní pasty, prostředky na čištění zubů, ústní vody
ne pro lékařské účely, prostředky na čištění a leštění
umělého chrupu, parfumerie, voňavkářské výrobky, vonné
oleje, prostředky na čištění skel, prostředky na čištění
oken, prostředky na čištění automobilových oken,
autošampóny, čisticí prostředky pro autokosmetiku, lešticí
prostředky pro autokosmetiku, detergenty s výjimkou
detergentů pro průmysl, šampóny pro zvířata chovaná v
domácnosti; (5) hygienické přípravky pro lékařské potřeby
a na osobní hygienu, náplasti, leukoplasti, obvazový
materiál, antiseptická vata a vlna, hygienické vložky,
obklady, vata pro lékařské účely, absorpční vata a
tampóny, materiál na plombování zubů a zubní otisky,
zubní abraziva, zubní amalgámy a tmely, zubní cementy,
zubní laky, diabetické přípravky pro léčebné účely,
potraviny pro kojence, dezinfekční přípravky pro
hygienické účely, antiseptické přípravky, repelenty
(přípravky na odpuzování útočícího hmyzu), přípravky na
ničení hmyzu a škůdců, fungicidy, herbicidy, pesticidy,
chemické dezinfekční prostředky na WC, dezodoranty s
výjimkou dezodorantů pro osobní potřebu, přípravky na
osvěžení vzduchu, detergenty pro lékařské účely, lotion
(přípravky na omývání) pro farmaceutické a zvěrolékařské
účely, chemicko-farmaceutické přípravky, roztoky na
kontaktní čočky, kosmetické přípravky pro psy; (35)
propagační činnost, poskytování obchodních nebo
podnikatelských informací, pomoc při provozování
obchodů a obchodní činnosti průmyslového nebo
obchodního podniku, obchodní a podnikatelský průzkum,
průzkum a analýza trhu, služby při pořizování záznamů,
přepisu, vypracování, kompilaci, přenášení nebo
systematičnosti písemných sdělení a záznamů, jakož i při
využívání nebo kompilaci matematických nebo
statistických údajů, organizování výstav pro komerční
nebo reklamní účely.

(511)

(511)

(511)

5

25

1, 3, 5, 35

O 167461

O 167462

O 167468

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive, Foster
City, Spojené státy americké, California

BioMarin/Genzyme LLC, One Kendall Square,
Cambridge, Spojené státy americké, Massachusetts

PICCOLLO  spol. s r.o., Na podkovce 10, Praha 4,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)
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21.05.2001

21.05.2001

21.05.2001

21.05.2001

21.05.2001

21.05.2001

21.05.2001

21.05.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

21.05.2001

21.05.2001

21.05.2001

21.05.2001

21.05.2001

21.05.2001

21.05.2001

21.05.2001

(540)

(540)

INNOVASE

BABY CLUB PLAVÁČEK

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Schöblová Blanka, advokátka, Strážnická 17, Brno

JUDr. Kupka Miroslav, patentový zástupce, Spalova 2261,
Rakovník

JUDr. Otakar Švorčík, Společná advokátní kancelář
Všetečka Zelený Švorčík Kalenský, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová,
známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(30) ocet, octové potravinové doplňky, příchutě a zálivky.

(40) zakázkové krejčovství.

(29) tofu, výrobky z tofu, jogurty, zpracovaná a
konzervovaná čočka, kukuřice, fazole, sojové boby, hrách,
vegetariánské párky, salámy, paštiky, klobásy, sekaná,
karbanátky, vegetariánské sádlo, polévky; (30) sojová
mouka, olejniny upravené pro lidskou výživu, zmrzliny,
ovesné vločky, rýže a zpracovaná rýže, obilniny
připravované pro osobní konzumaci, pudink; (31) čerstvá
čočka, fazole, kukuřice, sojové boby, hrách, obilniny,
brambory.

(1) bioaktivní molekuly a enzymy pro výzkum, výrobu,
zemědělství, průmyslové a vědecké použití v oblasti
chemie, farmacie, biotechnologií, zemědělství a přípravy

potravin; (42) služby výzkumu a vývoje týkající se nových
výrobků a postupů poskytované třetím osobám.

(25) sportovní obuv, sportovní oděvy; (28) sportovní
vybavení, potřeby a příslušenství; (41) sportovní a kulturní
aktivity, výuka golfu, pořádání a organizování sportovních
turnajů, provozování sportovních zařízení, pronájem
sportovních potřeb a vybavení, pronájem sportovních
zařízení.

(41) organizování tělovýchovných škol, seminářů a kurzů,
školení instruktorů.

(18) kůže, imitace kůže, výrobky z těchto materiálů, které
nejsou zahrnuty do jiných tříd, kůže ze zvířat, kufry a
zavazadla, deštníky, slunečníky a hole, biče a sedlářské
výrobky; (24) tkaniny a textilní výrobky, které nejsou
uvedeny v jiných třídách i pokrývky ložní a ubrusy; (25)
oděvy, obuv, kloboučnické zboží.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

30

40

29, 30, 31

1, 42

25, 28, 41

41

18, 24, 25

10, 28, 41

O 167509

O 167514

O 167515

O 167522

O 167524

O 167532

O 167533

O 167534

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

ZENIT spol. s r.o., Pražská 162, Čáslav, Česká
republika

Dr. PALISA s.r.o., Plaská 31, Plzeň, Česká republika

Paroubková Jana, Příční, Sedlčany, Česká republika

Petráček Pavel, Sportovců 520, Kladno, Česká
republika

Innovase LLC, 4955 Directors Place, San Diego,
Spojené státy americké, California

GOLF CLUB PARDUBICE, Generála Svobody 632,
Pardubice - Rosice nad Labem, Česká republika

SUDÍKOVÁ BLANKA, Nezvalova 10/44, Žďár
n.Sáz., Česká republika

ARLI TRADE spol. s r.o., Radlík 63, Jílové u Prahy,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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21.05.2001

22.05.2001

22.05.2001

22.05.2001

22.05.2001

22.05.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

21.05.2001

22.05.2001

22.05.2001

25.01.2001

22.05.2001

22.05.2001

(540)

(540)

(540)

(540)

DUKE

H2OMECOOLER

ZCATS

ASOCIACE KUCHAŘŮ A
CUKRÁŘŮ ČESKÉ

REPUBLIKY

(740)

(740)

(740)

JUDr. Pavel Zelený, advokát, Společná advokátní kancelář
Všetečka, Zelený, Švorčík, Kalenský a partneři, Hálkova 2,
Praha 2

Dr. Všetečka Miloš, advokát, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová,
známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7

(540)

(540)

(540)

(10) vyšetřovací, fyzioterapeutické a masážní stoly,
zdravotní, lékařské přístroje, nástroje a zařízení, zdravotní,
lékařský nábytek, hygienické, zdravotní potřeby uvedené v
této třídě; (28) sportovní a tělovýchovné potřeby všeho
druhu uvedené v této třídě; (41) provozování
tělovýchovných zařízení sloužících k regeneraci a
rekondici.

(6) stavební materiály a prvky z kovů a slitin spojovací
materiály z kovů, nábytkové kování; (19) stavební
materiály nekovové všeho druhu, dřevo polozpracované a
stavební dřevo - trámy, prkna, překližky, lamino, apod.,
okna, eurookna, dveře, zárubně, dveře, dřevěná schodiště
nebo jiné truhlářské výrobky, stavební sklo a stavební
plasty, nekovové stavební konstrukce; (20) nábytek všeho
druhu uvedený v této třídě; (37) montážní a servisní práce
ve stavebním a nábytkářském průmyslu, truhlářství.

(35) zprostředkovatelská a reklamní činnost v oblasti
obchodu; (42) hostinská činnost zejm. v restauracích,
kavárnách, barech a nočních klubech, ubytovací služby,
zprostředkovatelská činnost v uvedených oborech.

(11) chladničky vody v láhvích a dávkovače pitné vody s
elektronickým nastavitelným ohřevem, chladicí a/nebo
karbonizační přístroje na vodu, fontány s pitnou vodou a
tlaková chladící zařízení na vodu, součástky a příslušenství
k uvedenému zboží.

(1) chemické látky určené pro průmysl, zejména chemické
látky v kapalném a plynném stavu určené pro tekutou
vrstvu při výrobě integrovaných obvodů; (17) izolační
látky pro polovodičová zařízení, zejména pro integrované
obvody, zvláště izolační vrstvy, vyrobené zejména z
chemických látek v kapalném nebo plynném stavu,
tenkovrstvé povlaky v tekutém stavu pro použití
integrovaných obvodech v elektronickém průmyslu
(zahrnuté ve tř.17).

(35) inzertní, reklamní a propagační činnost v oblasti
gastronomie, vydávání reklamních, propagačních a
inzertních materiálů, organizování a pořádání
gastronomických výstav a veletrhů pro obchodní a
reklamní účely; (41) pořádání neobchodních odborných
gastronomických akcí, zejména soutěží, výstav, seminářů a
veletrhů, výchovná a vzdělávací činnost a s ní související
poskytování informací, vydávání periodických a
neperiodických publikací; (42) odborné poradenství v
oboru gastronomie, informační služby v oblasti
gastronomie.

(35) inzertní, reklamní a propagační činnost v oblasti
gastronomie, vydávání reklamních, propagačních a
inzertních materiálů, organizování a pořádání
gastronomických výstav a veletrhů pro obchodní a
reklamní účely; (41) pořádání neobchodních odborných

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

6, 19, 20, 37

35, 42

11

1, 17

35, 41, 42

35, 41, 42

O 167535

O 167559

O 167561

O 167563

O 167565

O 167566

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

RESI Třeboň spol. s r.o., Novohradská 1153,
Třeboň, Česká republika

Václav Větrovec, Nerudova 929, Benešov u Prahy,
Česká republika

Bobek Miroslav, Varhulíkova 2, Praha 7, Česká
republika

OASIS CORPORATION,, 265 North Hamilton
Road, Columbus, Spojené státy americké, Ohio

Dow Corning Corporation, 2200 W.Salzburg Road,
Midland, Spojené státy americké, Michigan

Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Počernická 168,
Praha 10, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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22.05.2001

22.05.2001

22.05.2001

23.05.2001

23.05.2001

23.05.2001

23.05.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

22.05.2001

22.05.2001

22.05.2001

23.05.2001

23.05.2001

23.05.2001

23.05.2001

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

CUKRÁŘ ROKU - MARTIN
BRAUN CUP

GASTRO HRADEC

GASTRO VAVŘINEC

GOT2B

cosmix

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová,
známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová,
známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová,
známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová,
známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7

JUDr. Matějka Jan, Advokátní a patentová kancelář
Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha 1

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová,
známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7

(540)

gastronomických akcí, zejména soutěží, výstav, seminářů a
veletrhů, výchovná a vzdělávací činnost a s ní související
poskytování informací, vydávání periodických a
neperiodických publikací; (42) odborné poradenství v
oboru gastronomie, informační služby v oblasti
gastronomie.

(35) inzertní, reklamní a propagační činnost v oblasti
gastronomie, vydávání reklamních, propagačních a
inzertních materiálů, organizování a pořádání
gastronomických výstav a veletrhů pro obchodní a
reklamní účely; (41) pořádání neobchodních odborných
gastronomických akcí, zejména soutěží, výstav, seminářů a
veletrhů, výchovná a vzdělávací činnost a s ní související
poskytování informací, vydávání periodických a
neperiodických publikací; (42) odborné poradenství v
oboru gastronomie, informační služby v oblasti
gastronomie.

(35) inzertní, reklamní a propagační činnost v oblasti
gastronomie, vydávání reklamních, propagačních a
inzertních materiálů, organizování a pořádání
gastronomických výstav a veletrhů pro obchodní a
reklamní účely; (41) pořádání neobchodních odborných
gastronomických akcí, zejména soutěží, výstav, seminářů a
veletrhů, výchovná a vzdělávací činnost a s ní související
poskytování informací, vydávání periodických a
neperiodických publikací; (42) odborné poradenství v
oboru gastronomie, informační služby v oblasti
gastronomie.

(35) inzertní, reklamní a propagační činnost v oblasti
gastronomie, vydávání reklamních, propagačních a
inzertních materiálů, organizování a pořádání
gastronomických výstav a veletrhů pro obchodní a
reklamní účely; (41) pořádání neobchodních odborných
gastronomických akcí, zejména soutěží, výstav, seminářů a

veletrhů, výchovná a vzdělávací činnost a s ní související
poskytování informací, vydávání periodických a
neperiodických publikací; (42) odborné poradenství v
oboru gastronomie, informační služby v oblasti
gastronomie.

(16) publikace; (35) reklamní činnost, zejména rozšiřování
reklamního a propagačního materiálu, vydávání,
zveřejňování, oznamování, prezentování reklamních textů,
letáků, prospektů, tisků; (41) pořádání kulturních a
společenských akcí.

(3) přípravky pro bělení a jiné prací prostředky, přípravky
pro čištění, leštění, odmašťování a broušení, kosmetika,
zejména mýdla, parfumerie, éterické oleje pro osobní užití,
prostředky na čištění zubů, toaletní vody, přípravky pro
péči o pleť, ruce, nohy, tělo a obličej - ne pro léčebné účely
a přípravky pro péči o vlasy - ne pro léčebné účely.

(9) telefony všeho druhu, software; (16) tiskoviny; (35)
reklamní a propagační činnost, včetně šíření reklamy
prostřednictvím počítačových sítí a internetu; (38) šíření
informací a tiskovin prostřednictvím elektronické,
telekomunikační a počítačové sítě včetně internetu; (41)
organizování a pořádání kulturních akcí; (42) grafické
práce.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

35, 41, 42

35, 41, 42

35, 41, 42

16, 35, 41

3

9, 16, 35, 38, 41, 42

O 167568

O 167570

O 167572

O 167603

O 167616

O 167626

O 167627

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Počernická 168,
Praha 10, Česká republika

Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Počernická 168,
Praha 10, Česká republika

Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Počernická 168,
Praha 10, Česká republika

Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Počernická 168,
Praha 10, Česká republika

Bulvová Renata, Vrážská 87/1, Praha 5, Česká
republika

Amitee Cosmetics, Inc. a California corporation,
151 Kalmus Drive, Suite H-3, Costa Mesa, Spojené
státy americké, California

Techo Publishing a.s., 28. pluku 5, Praha 10, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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23.05.2001

23.05.2001

23.05.2001

24.05.2001

24.05.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

23.05.2001

23.05.2001

23.05.2001

24.05.2001

24.05.2001

(540)

(540)

happydisplay

DIPRO, spol. s r.o.

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová,
známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7

JUDr. Růžička Michal, CSc., Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou 12,
Praha 7

Ing. Chlustina Jiří, UNIPATENT, J.Masaryka 43-47, Praha
2-Vinohrady

Ing. Chlustina Jiří, UNIPATENT, J.Masaryka 43-47, Praha
2-Vinohrady

Svorník Jan, P. Křičky 2704/11, Ostrava-Moravská Ostrava

(540)

(540)

(540)

(9) telefony všeho druhu, software; (16) tiskoviny; (35)
reklamní a propagační činnost, včetně šíření reklamy
prostřednictvím počítačových sítí a internetu; (38) šíření
informací a tiskovin prostřednictvím elektronické,
telekomunikační a počítačové sítě včetně internetu; (41)
organizování a pořádání kulturních akcí; (42) grafické
práce.

(42) projektová a inženýrská činnost ve výstavbě.

(16) tiskoviny, periodické i neperiodické publikace,
plakáty, knihy a fotografie týkající se zejména ochrany
živočichů, přírody a životního prostředí; (41) odborná
výchovně vzdělávací činnost, výchova k ekologickému
chování a ochraně přírody, vydávání tiskovin,
periodických i neperiodických publikací, knih, fotografií a
metodických materiálů v souvislosti s ochranou přírody,
životního prostředí a živočichů; (42) péče o chráněné
živočichy a chráněná území, činnost stanice pro zraněné
živočichy, zpracování a realizace projektů na záchranu
ohrožených živočichů a biotopů, činnost zaměřená na
zlepšení podmínek volně žijících živočichů, zejména
ohrožených druhů, a na ekologické hospodaření s faunou,
poradenské služby v oblasti ochrany přírody a zvířat před
negativními vlivy.

(16) tiskoviny, periodické i neperiodické publikace,
plakáty, knihy a fotografie týkající se zejména ochrany
živočichů, přírody a životního prostředí; (41) odborná
výchovně vzdělávací činnost, výchova k ekologickému
chování a ochraně přírody, vydávání tiskovin,
periodických i neperiodických publikací, knih, fotografií a
metodických materiálů v souvislosti s ochranou přírody,
životního prostředí a živočichů; (42) péče o chráněné
živočichy a chráněná území, činnost stanice pro zraněné
živočichy, zpracování a realizace projektů na záchranu
ohrožených živočichů a biotopů, činnost zaměřená na
zlepšení podmínek volně žijících živočichů, zejména
ohrožených druhů, a na ekologické hospodaření s faunou,
poradenské služby v oblasti ochrany přírody a zvířat před
negativními vlivy.

(3) parfumerie, kosmetika, přípravky pro osobní hygienu,
přípravky pro péči o vlasy, šampony, vlasové vody,
přípravky pro péči o pleť, krémy, emulze, mléka, pleťové
vody, přípravky na mytí a do koupele, mýdla, šampony,
pěny, gely, oleje, soli, přípravky pro péči o zuby dutinu
ústní, zubní pasty, ústní vody, přípravky dezodorační,
toaletní, přípravky na holení (před i po holení), přípravky
depilační, přípravky na opalování a po opalování,
přípravky k masáži, přípravky pro bělení a jiné prostředky
k praní, prací prášky, aviváže, přípravky pro čištění, mytí,
leštění, odmašťování a broušení, přípravky osvěžující a
vonné, vata, vatové tyčinky pro kosmetické účely; (5)
přípravky repelentní, přípravky na WC hygienu, přípravky
dezinfekční; (8) prostředky na holení, holící strojky,
břitvy, prostředky na stříhání vlasů, prostředky pro
manikuru a pedikuru; (21) zubní kartáčky, dentální nitě,
kartáče, hřebeny.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 16, 35, 38, 41, 42

42

16, 41, 42

16, 41, 42

3, 5, 8, 21

9, 12, 16, 37, 42

O 167628

O 167631

O 167632

O 167638

O 167647

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Techo Publishing a.s., 28. pluku 5, Praha 10, Česká
republika

DIPRO, spol. s r.o., Modřanská 1387/11, Praha 4,
Česká republika

OCHRANA FAUNY ČESKÉ REPUBLIKY,
Komenského nám. 142, Votice, Česká republika

OCHRANA FAUNY ČESKÉ REPUBLIKY,
Komenského nám.142, Votice, Česká republika

ŘEBÍČEK TOMÁŠ, Stará Riviéra 757, Frýdek -
Místek, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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24.05.2001

24.05.2001

24.05.2001

24.05.2001

25.05.2001

25.05.2001

28.05.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

24.05.2001

24.05.2001

24.05.2001

24.05.2001

25.05.2001

25.05.2001

28.05.2001

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

ALUGLAS

ALUMISTR

NISSOT

Schöller - zmrzlina, ke které
nezůstanete chladní

NATIVIA

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Kouřil Jiří, patentový zástupce, INVACTA spol. s r.o.
patentová a známková kancelář, Kořenského 31, Ostrava 3

Ing. František Kania, Mendlovo nám. 1a, Brno

Ing. František Kania, Mendlovo nám. 1a, Brno

Ing. František Kania, Mendlovo nám. 1a, Brno

Ing. Jupa Francis, patentový zástupce, Měchenická 4, Praha
4

Darník Rudolf, Štúrova 1155, Praha 4

Ing. Jaromír Přikryl, Patentová a známková kancelář,
Včelín 1161, Hulín

(590) Barevná

(540)

(540)

(9) počítače, počítací stroje-kalkulátory, paměťové
pořadače, digitální i magnetopáskové diktafony a
záznamníky, přístroje pro zvukový příjem, vysílání,
záznam, mixáž, reprodukci, zesilování a přenos, kopírovací
stroje a zařízení fotografická, elektrostatická a termická,
faxovací přístroje, fotografické přístroje pro digitální
obrazový záznam, zařízení a přístroje pro bezdrátový
telefonický a telefotografický přenos informačního
signálu, zvuku a obrazu, mobilní telefony, elektronická pera
(vizuální zobrazovací jednotky), přístroje pro záznam na
magnetických páscích i zařízení k jejich odmagnetizování,
magnetické disky, optické disky, optické disky kompaktní
CD ROM, optické konektory, optické nosiče dat, optická
vlákna, přístroje na zpracování informací, kancelářské a
děrovací stroje, stroje na počítání a třídění peněz a stroje
na zjišťování padělaných peněz, automaty uváděné v chod
vhozením mince nebo žetonu, přístroje pro audiovizuální
výuku, elektrická zařízení pro ovládání průmyslových
procesů, signalizační a poplašná zařízení proti krádeži a
vloupání, software (produkty); (12) elektrická,
elektronická, elektromechanická a mechanická zařízení
(poplašná i imobilizéry) proti krádeži automobilů, přístroje
a zařízení ke sledování a evidenci kilometráže, rychlosti,
prostojů a spotřeby paliva u silničních dopravních
prostředků automobilové palubní počítače, přístrojové
vybavení automobilů pro navigační družicový systém GPS,
příslušenství automobilů ve třídě 12; (16) kancelářské
potřeby, psací stroje, jejich vybavení, součásti a
příslušenství, přístroje na shromažďování, uschovávání i
skartování písemností a tiskovin, stroje a adresovací i
známkovací, přístroje na sešívání, kroužkování, lepení a
jiné spojování listin; (37) servis, opravy a údržba přístrojů a
zařízení uvedených ve třídách 9, 12 a 16; (42) tvorba
software.

(6) žaluzie kovové; (19) žaluzie nekovové, posuvný
otevírací a skládací systém zasklení; (37) montáž a servis
žaluzií, posuvného otevíracího a skládacího systému
zasklení.

(6) žaluzie kovové; (19) žaluzie nekovové, posuvný
otevírací a skládací systém zasklení; (37) montáž a servis
žaluzií, posuvného otevíracího a skládacího systému

zasklení.

(9) vypínače a spínače osvětlení; (11) osvětlovací zařízení;
(42) průmyslový design.

(42) hostinská činnost, zejm. v restauracích, kavárnách,
barech a nočních klubech, ubytovací služby zejm. v
hotelích a pensionech, zprostředkovatelská činnost v
uvedených oborech.

(30) zmrzlina všeho druhu, krémy a dezerty obsahující
převážně zmrzlinu.

(29) mléčné a mlékárenské výrobky, jogurty.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

6, 19, 37

6, 19, 37

9, 11, 42

42

30

29

O 167648

O 167649

O 167650

O 167656

O 167708

O 167747

O 167757

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

SECTRON, s.r.o., Výstavní 10, Ostrava - Mar. Hory,
Česká republika

GLASA s.r.o., U výzkumu 603, Hrušovany u Brna,
Česká republika

GLASA s.r.o., U výzkumu 603, Hrušovany u Brna,
Česká republika

Dr. Vlček Miroslav, Bayerova 2, Brno, Česká
republika

Rošer Michal, Na Kampě 10, Praha 1, Česká
republika

Schöller, zmrzlina a mražené výrobky, s.r.o.,
Nupaky č. 145, Dobřejovice u Prahy, Česká republika

Mlékárna Kunín, a.s., Kunín, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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28.05.2001

28.05.2001

28.05.2001

29.05.2001

29.05.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

28.05.2001

28.05.2001

28.05.2001

05.12.2000

29.05.2001

(540)

(540)

(540)

EUROJET

ENTREVE

SO 80'S

(740)

(740)

(740)

Ing. Soukup Petr, Patentová kancelář, Švédská 3, Olomouc

RNDr. Halaxová Zdeňka, TETRAPAT, Univerzitní 7,
Olomouc

JUDr. Otakar Švorčík, Společná advokátní kancelář
Všetečka Zelený Švorčík Kalenský, Hálkova 2, Praha 2

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(5) chemické výrobky pro veterinární použití, pro
lékařství, hygienu a farmacii, drogy, léčiva, výrobky
farmaceutické, lékárnické, zdravotnické, hygienické a
desinfekční, farmaceutické přípravky humánní a
veterinární, zejména sílící a dietetické, anthelmintické a
stimulační léčebné prostředky pro ochranu zdraví zvířat,
hromadně vyráběné humánní a veterinární léčebné
přípravky, zejména intramamární přípravky s obsahem
antibiotik, přípravky baktericidní, fungicidní, insekticidní,
pro ničení plísní a škodlivých zvířat, organopreparáty,
veterinární imunologické přípravky, krevní deriváty a
biologické laboratorní přípravky, zejména séra, očkovací
látky, vakcíny, bakteriny a alergeny, hormonální
veterinární přípravky, přísady do krmiv pro zvířata, pro
lékařské účely; (31) krmivo pro ptactvo a zvířata,
přípravky posilňující pro zvířata, přísady do krmiv pro
zvířata, ne pro lékařské účely.

(16) zábavné učební pomůcky pro děti - kromě přístrojů;
(28) hry a hračky určené zejména k výukovým účelům,
hračky, zejména dřevěné, plyšové, z plastu, kovové,
hračky mechanické, společenské a stolní hry, autíčka na
hraní, zmenšené automobilové modely, masky karnevalové
a zábavné, ozdoby vánoční, velikonoční a podobné,
sportovní náčiní a nářadí; (35) zprostředkovatelská činnost
pro podniky v oblasti obchodu.

(9) elektronická zařízení pro záznam a přenos zvuku,
obrazu nebo dat, bezpečnostní sítě (ochranné),
zabezpečovací zařízení proti krádeži, elektrická a
elektrodynamická zařízení pro dálkové řízení signalizace,
svorkovnice, spojovací skříňky, tabule oznamovací
elektronické, vysílače elektronických signálů, zápisník
elektronický, počítačový software; (12) poplašná
zabezpečovací zařízení pro vozidla, zabezpečovací
poplašná zařízení do vozidel, zabezpečovací zařízení proti
zcizení vozidel; (42) poradenství v oblasti bezpečnosti a
zabezpečovacích systémů, pronájem počítačového

software, tvorba software, služby bezpečnostní agentury,
provoz pultu centralizované ochrany.

(16) tiskárenské výrobky, veškeré druhy tiskovin; (35)
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu s
polygrafickými výrobky, služby reklamní agentury; (39)
doprava, balení a skladování zboží; (41) vydavatelská a
nakladatelská činnost; (42) odborné poradenství v oblasti
polygrafických služeb.

(5) farmaceutické přípravky působící na centrální nervový
systém, farmaceutické přípravky pro léčbu a prevenci
urinární inkontinence.

(9) videohry pro použití s televizí, herní automaty s audio
výstupem pro použití s televizí, cartridge s video hrami,
videohry nahrané na CD-ROM pro použití v samostatných
herních automatech, a počítačové produkty, konkrétně
herní cartridge pro počítačové videohry a herní automaty s
audio výstupem a výukové materiály prodávané jako celek,
kazety s počítačovými hrami, pásky s počítačovými hrami
a manuály prodávané jako celek, divadelní a hudební
zvukové nahrávky, divadelní a hudební video nahrávky,
laserové disky a digitální video disky (DVD), sluneční brýle;
(25) plavky, župany, plážové oblečení, pásky, šortky,
bundy, kabáty, ponožky, obuv, šátky, svetry, karnevalové
kostýmy, šaty, rukavice, sportovní šortky, klapky na uši,
kravaty a šátky, pyžama, spodky, lyžařské oblečení,
kalhoty, sluneční kšilty, šle, roláky, prádlo, tílka,
oteplovačky, pokrývky hlavy; (41) zábavní služby v
podobě vytváření televizních programů a poskytování
informací v oblasti zábavy a vzdělávání prostřednictvím
počítače a celosvětové počítačové sítě.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

5, 31

16, 28, 35

9, 12, 42

16, 35, 39, 41, 42

5

9, 25, 41

O 167759

O 167791

O 167800

O 167837

O 167838

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Bioveta, a.s., Komenského 212, Ivanovice na Hané,
Česká republika

Foodland, s.r.o., Hodolanská 32, Olomouc, Česká
republika

Jiří MACH Agentura Život, nám. Franze Kafky
7/17, Praha 1, Česká republika

VIVAS prepress a.s., Sazečská 8, Praha 10, Česká
republika

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center,
Indianapolis, Spojené státy americké, Indiana

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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29.05.2001

29.05.2001

30.05.2001

30.05.2001

30.05.2001

30.05.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

29.05.2001

29.05.2001

30.05.2001

30.05.2001

30.05.2001

30.05.2001

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Otakar Švorčík, Společná advokátní kancelář
Všetečka Zelený Švorčík Kalenský, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Ing. Matys Jan, Advokátní kancelář, Spálená 10,
Praha 1

Ing. Reichel Pavel, Lopatecká 14, Praha 4

Ing. Brodská Blanka, Josefy Faimonové 14, Brno

Ing. Rylková Iva, Polská 1525, Ostrava-Poruba

Ing. Javoříková Jarmila, Louky 304 (objekt TRIMILU),
Zlín 4

Ing. Jupa Francis, patentový zástupce, Měchenická 4, Praha
4

(590)

(590)

(590)

Barevná

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(18) kůže, imitace kůže a výrobky z těchto materiálů; (23)
vlákna pro textilní účely; (24) tkaniny a textilní výrobky,
zejména bavlněné látky, textilie, běhouny na stůl
(pokrývky na stůl), cestovní přikrývky, čalouny nástěnné
textilní, dečky textilní, flanel (textilie), flauš (tkanina),
frýz (hrubá vlněná tkanina), gáz jako tkanina, textilie z
hedvábí, hedvábné tkaniny pro tištěné vzory, kapesníky
látkové, podšívky pro textilní klobouky, látky, ložní
pokrývky a přikrývky, ložní prádlo, lůžkoviny, manšestry,
nábytkové potahy ochranné, textilie pro obuv, okenní
záclony, plédy, ochranné potahy na polštáře, prádlo ložní,
prádlo pro domácnost, prostěradla, povlečení, přehoz
vlněný (houně, pléd), samet, spací pytle, tapety textilní;
(25) oděvy, obuv.

(30) trvanlivé pečivo, čokoládové a nečokoládové
cukrovinky.

(9) elektronické přístroje v automatizaci, měřící přístroje
elektrických i neelektrických veličin, nabíječe, napájecí
zdroje, UPS, elekronické měniče, trakční výkonové členy;
(37) výroba, instalace, opravy a údržba elektrických strojů
a přístrojů, uvádění do provozu elektrických zařízení; (42)
provádění měření, technický vývoj a projektování

elektrických zařízení, vypracování technických studií,
technických návrhů a příslušné technické dokumentace.

(16) tiskoviny periodické i neperiodické, knihy, výrobky z
papíru.

(18) obuvnické polotovary z kůže a z imitace kůže; (25)
obuv všeho druhu; (35) propagace a reklama.

(9) nahrané a nenahrané zvukové a obrazové nosiče
informací; (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti
obchodu, marketing, reklamní a propagační činnost
prostřednictvím všech druhů médií, pořádání výstav a
veletrhů k reklamním a obchodním účelům, činnost
podnikatelských, organizačních a ekonomických poradců;
(36) činnost finančních poradců; (41) agenturní činnost v
oblasti kultury, umění a sportu, organizování sportovních
soutěží, poradenská a zprostředkovatelská činnost v oblasti
sportu, činnost agentů a agentur zastupujících výkonné
sportovce, pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a
podobných akcí k výchovným a vzdělávacím účelům,
pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

18, 23, 24, 25

30

9, 37, 42

16

18, 25, 35

9, 35, 36, 41

O 167843

O 167845

O 167853

O 167855

O 167858

O 167868

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Viacom International Inc., 1515 Broadway, New
York, Spojené státy americké, New York

Comtessa, spol. s r.o., Oravská 17, Praha 10, Česká
republika

Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Švýcarsko

Ing. Petrů František, Palírenská 38, Brno, Česká
republika

Bordovský Josef, Sluneční 7, Vřesina, Česká republika

Prabos, a.s., Mezi šenky 9, Slavičín, Česká republika

Global Management Group, a.s., U Výstaviště 9,
Praha 7, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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30.05.2001

31.05.2001

31.05.2001

31.05.2001

31.05.2001

31.05.2001

31.05.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

30.05.2001

31.05.2001

31.05.2001

31.05.2001

31.05.2001

31.05.2001

31.05.2001

(540) HALLOUMI

(740)

(740)

(740)

Ing. Jupa Francis, patentový zástupce, Měchenická 4, Praha
4

JUDr. Vítek Miroslav, Patentová a známková kancelář,
Neumannova 54, Brno

Mgr. Vochalová Liliana, Advokátní kancelář Mgr,
Vochalová, Jindřišská 7, Praha 1

(590)

(590)

(590)

Barevná

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(9) nahrané a nenahrané zvukové a obrazové nosiče
informací; (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti
obchodu, marketing, reklamní a propagační činnost
prostřednictvím všech druhů médií, pořádání výstav a
veletrhů k reklamním a obchodním účelům, činnost
podnikatelských, organizačních a ekonomických poradců;
(36) činnost finančních poradců; (41) agenturní činnost v
oblasti kultury, umění a sportu, organizování sportovních
soutěží, poradenská a zprostředkovatelská činnost v oblasti
sportu, činnost agentů a agentur zastupujících výkonné
sportovce, pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a
podobných akcí k výchovným a zábavným účelům,
pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů.

(7) čerpadla, čerpací technika, pumpy; (37) opravy pump a
čerpadel, instalace a montáž čerpací techniky, čištění a
opravy studní a šachet, údržba, montáž a opravy
elektrických zařízení, zprostředkovatelská činnost v
souvislosti s prováděnými opravami, údržbou a montážemi.

(9) měřicí a regulační přístroje a příslušenství.

(29) mléčné výrobky; (42) restaurace (strava).

(18) tašky, batohy, brašny; (24) textilie - záclony, závěsy,
povlečení, ubrusy; (25) oděvy, obuv; (28) sportovní
potřeby.

(39) cestovní kancelář, zajišťování dopravy, víz, rezervace
letenek; (42) ubytování.

(3) kosmetické výrobky; (5) vitamíny, minerály a stopové
prvky; (29) dietetické potraviny v konzervách.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 35, 36, 41

7, 37

9

29, 42

18, 24, 25, 28

39, 42

3, 5, 29

O 167869

O 167999

O 168000

O 168003

O 168005

O 168007

O 168025

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Global Management Group, a.s., U Výstaviště 9,
Praha 7, Česká republika

PUMPA, a.s., Stromovka 3, Brno, Česká republika

Průmyslová měřicí technika Wplus, spol. s r.o.,
ul. Bohumínská 61/788, Ostrava - Slezská Ostrava,
Česká republika

FIXIT spol. s r.o., Na Florenci 19, Praha 1, Česká
republika

Liang Chen, Jordánská 701, Praha 9, Česká republika

CONDOR CS s.r.o., Šumavská 15, Brno, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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31.05.2001

31.05.2001

31.05.2001

01.06.2001

01.06.2001

04.06.2001

04.06.2001

05.06.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

31.05.2001

31.05.2001

31.05.2001

01.06.2001

01.06.2001

04.06.2001

04.06.2001

05.06.2001

(540)

(540)

(540)

SRX

HEROLD

CORRIDA

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Knížek Milan, CSc., Česká 1108, Praha 5

JUDr. Petr Kalenský, Společná advokátní kancelář Všetečka
Zelený Švorčík Kalenský a Partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Otakar Švorčík, Společná advokátní kancelář
Všetečka Zelený Švorčík Kalenský, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Růžička Michal, CSc., Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou 12,
Praha 7

JUDr. Korejzová Zdeňka, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

JUDr. Rosenbachová Jitka, Veveří 9, Brno

JUDr. Traplová Jarmila, Advokátní a patentová kancelář
Traplová, Hakr, Kubát, Přístavní 24, Praha 7

(540)

(540)

(540)

(540)

(12) motorová vozidla a součástky k nim.

(16) tiskoviny, telefonní seznamy, adresáře, obchodní
adresáře, manuály, tištěné výběry, dokumentace programů;
(42) vývoj počítačových programů, multimediálních
programů a elektronických publikací, poskytování přístupu
do databází.

(34) cigarety, doutníky, tabák a potřeby pro kuřáky.

(9) faxy, faxmodemy, kopírovací zařízení a stroje a
podobná kancelářská technika, nabíječky pro baterie,
měřící přístroje, reproduktory, sluchátka, telekomunikační
přístroje a zařízení, radiotelefonní a telefonní přístroje a
příslušenství k nim, počítače a periferní zařízení,
příslušenství pro počítače, např. monitory, tiskárny,
klávesnice, paměti pro počítače a podobná elektronická
zařízení, počítačový hardware, procesory, jednotky pro
CD-ROM, diskové a disketové jednotky, síťové, zvukové,
grafické karty, magnetické, optické a magnetooptické
nosiče dat, magnetické karty, magnetické páskové
jednotky, modemy, software, data a publikace v
elektronické podobě na nosičích; (37) instalace, montáž,

opravy a servis; (42) odborné poradenství v oblasti
hardware, software, telekomunikační a výpočetní techniky.

(19) stavební materiály nekovové uvedené v této třídě;
(37) stavební činnost - provádění staveb včetně jejich
změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování,
provádění tepelných a hlukových izolací, zámečnictví.

(35) organizační poradenství, ekonomické poradenství,
daňové poradenství, vše jako pomoc při řízení podniku;
(41) vydavatelská a nakladatelská činnost v oblasti
periodických a neperiodických publikací; (42) vývoj a
tvorba software, vše pro účely výchovy a vzdělávání,
programování pro počítače.

(21) zubní kartáčky.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

12

16, 42

34

9, 37, 42

19, 37

35, 41, 42

21

6, 11, 37

O 168026

O 168027

O 168028

O 168072

O 168073

O 168080

O 168091

O 168117

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

FINCLUB PLUS a.s., Vendryně 144, Třinec X, Česká
republika

GENERAL MOTORS CORPORATION, 300
Renaissance Center, Detroit, Spojené státy americké,
Michigan

Herold Business Data AG, Guntramsdorfer Strasse
105, Mödling, Rakousko

SLOVAK INTERNATIONAL TABAK, a.s. S.I.T.,
Mlynské Nivy č. 54, Bratislava, Slovenská republika

CELADON GROUP s.r.o., Zájezd 28, Česká
republika

UniWel STAVBY, spol.s r.o., Doubravická 1691,
Teplice, Česká republika

KONZULTA Brno, a.s., Veveří 9, Brno, Česká
republika

COLGATE-PALMOLIVE Company, 300 Park
Avenue, New York, Spojené státy americké, New York

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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05.06.2001

05.06.2001

05.06.2001

05.06.2001

06.06.2001

06.06.2001

06.06.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

05.06.2001

05.06.2001

05.06.2001

05.06.2001

06.06.2001

06.06.2001

06.06.2001
(540)

(540)

(540)

ACTIVITAL

VITAGIL

BRAMBURGER
(740)

(740)

Jíra Vladimír, patentový zástupce, Kovanecká 2112/18,
Praha 9

Mgr. Steidl František, Opletalova 5, Praha 1

(590)

(590)

(590)

Barevná

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(6) klempířské výrobky z kovu, okapové střešní žlaby
kovové, kovová okapová kolena, okapové doplňky
kovové, kovové potřeby zámečnické a klempířské, kovové
trubky, kovové stavební materiály a potřeby; (11)
klimatizační jednotky, klimatizační doplňky a díly,
vzduchotechnická zařízení, větrací systémy, vzduchové
rozvody pro větrání a topení, ventilační zařízení, zařízení
pro výměnu vzduchu a potřebné doplňky, ventilátory,
ventilační šachty, kouřovody, digestoře; (37) opravy a
servis klimatizačních a vzduchotechnických zařízení,
instalace klimatizačních a vzduchotechnických zařízení,
renovace klimatizačních a vzduchotechnických zařízení a
dílů, regulace a měření klimatizačních a
vzduchotechnických systémů.

(16) tiskárenské výrobky, fotografie, papírenské zboží,
materiál pro umělce, učební a vyučovací pomůcky; (35)
propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní
činnosti; (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a
kulturní aktivita.

(31) krmivo pro zvířata - granule (vyjma čerstvé ovoce,
ořechy, oříšky, sezam).

(31) krmiva pro zvířata.

(36) zprostředkování navrácení DPH zahraničním
návštěvníkům.

(30) mouka a přípravky z obilovin, chléb, pečivo, prášky
do těsta.

(5) léčiva, farmaceutické a hygienické výrobky; (35)
reklama a marketing, zprostředkovatelská činnost v oblasti
obchodu; (39) distribuce léčiv; (42) provoz nestátního
léčebného zařízení.

(5) léčiva, farmaceutické a hygienické výrobky; (35)
reklama a marketing, zprostředkovatelská činnost v oblasti
obchodu; (39) distribuce léčiv; (42) provoz nestátního
léčebného zařízení.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

16, 35, 41

31

31

36

30

5, 35, 39, 42

5, 35, 39, 42

O 168120

O 168144

O 168145

O 168148

O 168173

O 168193

O 168194

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

VZDUCHOTECHNIKA VEJVODA, s.r.o., Vítkova
11, Praha 8, Česká republika

Kupček Miloslav, Dlouhá 213, Hradec Králové,
Česká republika

Horáčková Milada, Hlavní 112, Velké Pavlovice,
Česká republika

Horáčková Milada, Hlavní 112, Velké Pavlovice,
Česká republika

VAT MAX A.S., Americká 35, Praha 2, Česká
republika

ALIMPEK spol.s r.o., U sirkárny 1113, České
Budějovice, Česká republika

Zelená apotéka, s.r.o., Mochovská 38/535, Praha 9,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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06.06.2001

07.06.2001

07.06.2001

07.06.2001

07.06.2001

08.06.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

06.06.2001

07.06.2001

07.06.2001

07.06.2001

07.06.2001

08.06.2001

(740)

(740)

(740)

(740)

Mgr. Steidl František, Opletalova 5, Praha 1

Ing. Rylková Iva, Polská 1525, Ostrava-Poruba

Ing. Malůšek Jiří, Mendlovo nám. 1a, Brno

Martin Kořistka , patentový zástupce, Karpatská 3, Brno

(590) Barevná

(554) Prostorová

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(5) výrobky pro farmacii; (9) laboratorní přístroje pro
vědecké výzkumy; (10) lékařské laboratorní přístroje.

(3) éterické a voňavkářské přípravky, dezodoranty pro
osobní potřebu; (5) dezodoranty (jiné než pro osobní
potřebu), pohlcovače pachů a jiné přípravky proti
nevolnosti ve vozidle, přípravky pro čištění nebo osvěžení
vzduchu; (11) větrací zařízení a zařízení pro úpravu nebo
čištění vzduchu.

(12) náhradní díly pro automobily, klínové řemeny, drobný
sortiment pro pneuservisy a provoz automobilů,
pneumatiky nové a protektorované, duše pneumatik,
vložky a ventily pro automobilové pneumatiky, topné duše
a membrány, automobilové doplňky obsažené v této třídě;
(37) opravy a servis motorových vozidel v oblasti
pryžových výrobků, protektorování pneumatik,
zprostředkování služeb spojených s údržbou automobilů;
(40) služby v oblasti nakládání s odpady, vulkanizace
pneumatik.

(25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží, zejména čepice,
čapky, kloboučnické zboží, též sportovní čepice, čepice se
štítkem, oděvy, trička, tílka, nátělníky, košile, koupací
pláště, kombinézy pracovní, kalhoty, sukně, svetry, šály,
pulovry, vesty, saka, župany, zástěry, rukávníky, pytle a
vaky na oděvy, rukavice, kravaty, šerpy, šle, obuv
sportovní i plážové a plátěná, sandály, střevíce domácí;
(29) maso, ryby, drůbež a zvěřina, masové výtažky, ovoce
a zelenina konzervované, sušené a zavařené, oříšky a suché
plody, oříšky a suché plody polozpracované a zpracované,
želé, džemy, kompoty, vejce, mléko a mléčné výrobky,
nápoje připravované na základě mléka, oleje a tuky jedlé;
(30) káva, čaj, kakao, nápoje připravované na základě
kávy, kakaa nebo čokolády a čaje, cukr, rýže, kávové
náhražky, mouka a přípravky z obilnin, obilní výrobky pro
konzumaci např. ovesné vločky - müssli, chléb, pečivo,
cukrovinky, zmrzlina, med, droždí (kvasnice), prášky do
těsta, sůl (pro potraviny), hořčice, ocet, nálevy (k
ochucení), koření, led pro osvěžení; (32) piva, minerální
vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nápoje a
šťávy ovocné, sirupy a jiné přípravky k zhotovování
nápojů; (39) doprava, balení a skladování zboží.

(30) rýže, těstoviny, instantní nudle.

(32) piva.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

5, 9, 10

3, 5, 11

12, 37, 40

25, 29, 30, 32, 39

30

32

O 168195

O 168205

O 168206

O 168241

O 168242

O 168283

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Zelená apotéka, s.r.o., Mochovská 38/535, Praha 9,
Česká republika

DOT diagnostics, s.r.o., Ruzyňská 519/16, Praha 6,
Česká republika

ZIMAR s.c. Piotr Mazurcak, Piotr
Wojciechowski, ul. Smolna 17, Kalisz, Polsko

Obnova Brno, a.s., Herčíkova 1a, Brno, Česká
republika

ATTACKTRADE spol.s r.o., Sportovní 4, Brno,
Česká republika

THUS s.r.o., U Průhonu 2, Praha 7, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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08.06.2001

11.06.2001

11.06.2001

11.06.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

08.06.2001

11.06.2001

11.06.2001

11.06.2001

(540)

(540)

VERBENA - KAPKA
ZDRAVÍ

MODEION

(740)

(740)

(740)

JUDr. Matějka Jan, Advokátní a patentová kancelář
Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha 1

Turková Jana, ČERVENKA , KLEINTOVÁ, TURKOVÁ
Patentová, známková a advokátní kancelář, Husinecká 11a,
Praha 3

Martin Kořistka , patentový zástupce, Karpatská 3, Brno

(540)

(5) cukrovinky a pečivářské výrobky s posilňujícím a
podpůrným léčivým účinkem (dietetické pečivo, suchary,
sušenky, piškoty, obilné přípravky, bonbóny, pastilky
apod.); (29) konzervované, sušené a vařené ovoce, rosoly,
zavařeniny, ovocné želé, želatina, zpracované ořechy a
arašídy; (30) trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo,
čokoládové a nečokoládové cukrovinky, bonbóny a
cukrátka, čokoláda, fondán, karamely, potravinářský
kandys, keksy, koláče, krekry, lízátka, oplatky, perníky,
medovníky, biskvity, suchary, sušenky, piškoty, vánoční
kolekce a jiné cukrovinky na zdobení vánočních
stromečků, pralinky, sladká dřeva, mandlové cukrovinky,
marcipán, vafle, trubičky, dezerty, komprimáty, želé,
neapolitánky, pastilky, tyčinky, kakao a výrobky z kakaa
spadající do této třídy, výrobky z medu, melasy, obilné
přípravky, žvýkačky, dia výrobky shora uvedených druhů.

(6) kovové výrobky (neelektrické), kovové rozvaděče
(prázdné skříně bez elektrických přístrojů), kovové
přípravky pro montáž; (7) stroje, zvláště jednoúčelové
stroje, zařízení a prostředky pro mechanizaci, robotizaci a
racionalizaci technologických procesů, stroje pro
zpracování kovu, plastických hmot a odpadů z nich,
nástroje - části strojů, zejména kovové formy na výrobu
součástí z lisovacích hmot, kovové nástroje na výrobu
kovových lisovaných dílců, pomůcky pro svařování,
nýtování, broušení, navíjení drátů apod., elektromotory (s
výjimkou motorů pro pozemní vozidla), elektrické
generátory, a příslušenství uvedeného zboží; (9) přístroje a
nástroje elektrické - jednoúčelová zařízení k řízení, měření
a signalizaci, přístroje a nástroje elektronické pro řízení,
měření, vážení, signalizaci a regulaci, přístroje kontrolní
pro chránění a jištění, přístroje pro kontrolu a regulaci
elektrických veličin, snímací a vyhodnocovací elektrická
zařízení, elektrická zařízení pro dálkové řízení a kontrolu
průmyslových operací a elektrických systémů, testovací
přístroje a zařízení na elektrické přístroje, rozvaděče
(elektrické), přípojkové a rozpojovací skříně a pilíře,
tlakové a plovákové spínače, výkonové pojistky nožové a
válcové včetně příslušenství, pojistky pro jištění
polovodičů včetně příslušenství, pojistkové odpojovače a
odpínače včetně příslušenství, jističe včetně doplňků a
příslušenství, vypínače, svodiče přepětí, chrániče, stykače,
spínací přístroje, tlačítka pro ovládání elektrických
obvodů, tlačítka ke zvonkům, přístroje pro domovní a

průmyslové rozvody, spouštěče motorů, relé všeho druhu,
transformátory, usměrňovače proudu, napájecí zdroje,
akumulátory, baterie - články (elektrické), spínací hodiny,
časové spínače, návěstí - světelná, mechanická, signální,
plastové rozváděče, propojovací prvky a modulové
elektrické přístroje, elektrický instalační materiál,
převlečné kryty, variabilní plastové kryty, isolační skříně -
ochranné kryty pro elektrické přístroje, propojovací lišty -
elektrické spojky mezi přístroji (ve tvaru lišty), elektrické
rozbočovací můstky, rozvodnice - rozvodné panely
(elektrické), elektrické konektory, zásuvky, krabice,
objímky, svorkovnice, trubky instalační - komponenty
elektrické instalace, elektrické vodiče, lanka, kabely,
světelné kabely, elektrovodné pásy, pružné elektrické
spojky vedení, elektrické spojky kolejové a vagónové,
včetně kombinací uvedených přístrojů programovatelné
řídicí přístroje, magnetické nosiče dat, nosiče záznamů
zvukové a obrazové, počítače, počítačové periferie a
příslušenství, počítačové programy, (software, firmware a
hardware); (11) přístroje a instalace pro osvětlování,
topení, chlazení, sušení, větrání, zvlhčování, vyvíjení páry,
klimatizaci, svítidla, světelné zdroje, topná zařízení,
zařízení pro chlazení, větrání, výrobu páry, pro úpravu
vzduchu a rozvod vody, příslušenství a součásti pro
všechno uvedené zboží ve třídě 11; (42) tvorba software.

(16) propagační předměty z výrobků ve třídě 16, zejména
těžítka, tužky a psací potřeby, podložky na psaní, nálepky,
nože na dopisy a papír, ubrousky, prostírání, vlaječky,
záložky do knih, sáčky z papíru a plastických hmot; (24)
textilie nepropouštějící plyn - pro vzdušné balóny, ubrusy,
látkové ubrousky, ručníky textilní, štítky textilní, cestovní
přikrývky, látkové kapesníky, lůžkoviny a lůžkové
přehozy, textilní rolety, textilní závěsy na stěnu, žínky
textilní, spací pytle; (25) čepice, čapky, kloboučnické
zboží, také sportovní čepice, zejména čepice se štítkem,
oděvy, trička, tílka, nátělníky, košile, koupací pláště,
kombinézy pracovní, kalhoty, sukně, svetry, šály, pulovry,
vesty, saka, župany, zástěry, rukávníky, pytle a vaky na
oděvy, rukavice, kravaty, šerpy, šle, obuv, též sportovní, i
plážová a plátěná, sandály, střevíce domácí.

(511)

(511)

(511)

(511)

5, 29, 30

6, 7, 9, 11, 42

16, 24, 25

6, 35, 37

O 168284

O 168308

O 168312

O 168313

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

Miller Brewing Company, 3939 West Highland
Bld., Milwaukee, Spojené státy americké, Wisconsin

I.D.C. Holding, a.s., Drieňová 3, Bratislava,
Slovenská republika

OEZ s.r.o., Šedivská 339, Letohrad, Česká republika

BAUINVEST a.s., Vídeňská 120, Brno, Česká
republika

(510)

(510)
(510)
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11.06.2001

11.06.2001

11.06.2001

11.06.2001

11.06.2001

11.06.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

11.06.2001

11.06.2001

11.06.2001

19.12.2000

11.06.2001

11.06.2001

(540)

(540)

BURN

PRINT-RITE

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Kepáková Jana, patentová zástupkyně, Na chobotě
1343, Praha 6 - Řepy

JUDr. Frischmann Petr, advokát, Zeiner & Zeiner v.o.s.,
Maiselova 15, Praha 1

Lukajová Dana, patentový zástupce, Advokátní a patentová
kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Petrská 12, Praha 1

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

JUDr. Matějka Jan, Advokátní a patentová kancelář
Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha 1

(540) (540)

(540)

(540)

(6) kovové potřeby zámečnické a klempířské; (35)
propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní
činnosti, obchodní administrativa; (37) různé služby
opravárenské v oblastech elektřiny, nástrojů a pod., různé
služby údržbářské.

(32) nápoje, jmenovitě pitné vody, ochucené vody,
minerální a šumivé vody a jiné nealkoholické nápoje,
jmenovitě limonády, energetické nápoje a nápoje pro
sport, ovocné nápoje a šťávy, sirupy, koncentráty a jiné
přípravky pro výrobu nápojů, jmenovitě minerálních a
šumivých vod a jiných nealkoholických nápojů, a to
limonád, energetických nápojů a nápojů pro sport,
ovocných nápojů a šťáv.

(2) tonery (tónovače) a předplněné tonerové (tónovací)
zásobníky, vše pro tiskárny, kopírky a faxy, zásobníky do
inkoustových tiskáren nebo faxů nebo kopírek, tiskařské
barvy a tiskařskými barvami předplněné zásobníky, vše pro
tiskárny, kopírky a faxy; (9) aparáty a přístroje
fotografické, filmové, optické, zásobníky tónovačů a
zásobníky inkoustových trysek, počítačové tiskárny; (16)
psací stroje a kancelářské potřeby, tonery pro počítačové
tiskárny nebo pro kopírky nebo faxy, barvící pásky a
barvícími páskami předplněné zásobníky, vše pro tiskárny,
kopírky a faxy, kopírky kancelářské; (37) doplňování a
obnovování tonerů a zásobníků barev do kopírek, tiskáren
a faxů, renovace tonerových a inkoustových kazet,
barvicích pásek.

(7) stroje pro dřevovýrobu, nástroje a nářadí (ruční)
mechanické, nástroje (části strojů), zejména stopkové
frézy, kotoučové frézy, vrtáky, pilové kotouče, frézovací
přípravky a šablony; (8) ruční nástroje a nářadí pro
dřevovýrobu.

(9) počítačový software pro elektronický obchod; (35)
obchodní a inzertní služby v oblasti elektronického
obchodu, aukční služby; (42) počítačové konzultační
služby, konzultační služby v souvislosti s elektronickým
obchodem, počítačové služby hostingu.

(25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží; (32) piva, minerální
vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nápoje a
šťávy ovocné; (33) alkoholické nápoje.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

32

2, 9, 16, 37

7, 8

9, 35, 42

25, 32, 33

25, 32, 33

O 168314

O 168317

O 168319

O 168320

O 168329

O 168330

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Bajer Ladislav, Kupeckého 762, Praha 4, Česká
republika

The Coca-Cola Company, P.O.BOX 1734, Atlanta,
Spojené státy americké, Georgia

ROYAL office & telecom s.r.o., Čeňka Prause 528,
Benátky nad Jizerou, Česká republika

IGM Bohemia, společnost s ručením omezeným,
Hlavní ul. č. 201, Tuchoměřice, Česká republika

Commerce One, Inc., 4440 Rosewood Drive,
Pleasanton, Spojené státy americké, California

GERONIMO AD STORE s.r.o., Spálená 31, Praha 1,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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12.06.2001

12.06.2001

12.06.2001

26.07.2001

26.07.2001

26.07.2001

14.06.2001

14.06.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

12.06.2001

12.06.2001

12.06.2001

26.07.2001

26.07.2001

26.07.2001

14.06.2001

14.06.2001

(540)

(540)

(540)

(540)

JEŽKOVY SLZY

PVA SERVIS

PVA

CHONDRONUTRACEUTI
KUM

(590)

(590)

(590)

Barevná

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží; (32) piva, minerální
vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nápoje a
šťávy ovocné; (33) alkoholické nápoje.

(32) pivo; (33) alkoholické nápoje.

(35) pořádání a organizování veletrhů a výstav pro
reklamní a obchodní účely; (37) stavebnictví, opravy,
instalační služby; (39) doprava, balení a skladování zboží,
organizování cest; (41) pořádání a organizování veletrhů a
výstav pro kulturní a vzdělávací účely; (42) služby spojené
s technickým zajištěním a vybavením výstav a výstavních
ploch.

(35) pořádání a organizování veletrhů a výstav pro
reklamní a obchodní účely; (37) stavebnictví, opravy,
instalační služby; (39) doprava, balení a skladování zboží,
organizování cest; (41) pořádání a organizování veletrhů a
výstav pro kulturní a vzdělávací účely; (42) služby spojené
s technickým zajištěním a vybavením výstav a výstavních
ploch.

(35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení
obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské
práce; (36) služby nemovitostní; (42) dočasné ubytování.

(35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení
obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské
práce; (40) zpracování materiálů.

(35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení
obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské
práce; (36) služby nemovitostní.

(18) kožená galanterie; (25) oděvy, obuv; (39) silniční
doprava zboží.

(5) výrobky farmaceutické, výrobky dietetické k
lékařským účelům, potraviny pro lékařské účely pro děti a
dospělé, dietetické potravinářské výrobky a nápoje pro
léčebné účely určené k ochraně kloubů, vazivového
aparátu, kůže, vlasů, případně jiných částí pohybového
aparátu a lidského organismu, nápoje dietetického

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

32, 33

35, 37, 39, 41, 42

35, 37, 39, 41, 42

35, 36, 42

35, 40

35, 36

18, 25, 39

5, 29, 31, 32

O 168561

O 168564

O 168566

O 168585

O 168586

O 168587

O 168645

O 168649

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

GERONIMO AD STORE s.r.o., Spálená 31, Praha 1,
Česká republika

PIVOVAR A SODOVKÁRNA JIHLAVA a.s.,
Vrchlického 2, Jihlava, Česká republika

TERINVEST spol. s r.o., Legerova 15, Praha 2, Česká
republika

TERINVEST spol. s r.o., Legerova 15, Praha 2, Česká
republika

OMNITRA a.s., Ulrichovo náměstí 854, Hradec
Králové, Česká republika

OMNITRA a.s., Ulrichovo náměstí 854, Hradec
Králové, Česká republika

OMNITRA a.s., Ulrichovo náměstí 854, Hradec
Králové, Česká republika

Elega, spol. s.r.o., Tyršova 536, Třebechovice pod
Orebem, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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14.06.2001

14.06.2001

14.06.2001

14.06.2001

14.06.2001

15.06.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

14.06.2001

14.06.2001

14.06.2001

14.06.2001

14.06.2001

15.06.2001

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

CHONDROTIN

ARTHRONUTRACEUTIKU
M

BREVANZE

CONSTREL

ARRIVO

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Jaromír Přikryl, Patentová a známková kancelář,
Včelín 1161, Hulín

Ing. Jaromír Přikryl, Patentová a známková kancelář,
Včelín 1161, Hulín

Ing. Jaromír Přikryl, Patentová a známková kancelář,
Včelín 1161, Hulín

Mgr. Petra S. de Brantes, KOREJZOVÁ & SPOL. Advokátní
a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

Mgr. Petra S. de Brantes, KOREJZOVÁ & SPOL. Advokátní
a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

JUDr. Korejzová Zdeňka, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

(540)

charakteru pro léčebné účely, přípravky pro humánní a
veterinární aplikaci pro léčebné účely, bylinné výrobky pro
léčebné účely, léčivé nápoje, želatinové výrobky pro
lékařské účely, výrobky veterinární, výživové a doplňkové
krmivo pro zvířata, dietetické přípravky pro ochranu
kloubů, kůže, pohybového aparátu a jiných částí zvířat;
(29) želatinové potravinářské doplňky ve formě prášku;
(31) výrobky zemědělské, zahradnické a lesnické, krmiva
pro dobytek; (32) nealkoholické nápoje a jiné přípravky k
přípravě nealkoholických nápojů.

(5) výrobky farmaceutické, výrobky dietetické k
lékařským účelům, potraviny pro lékařské účely pro děti a
dospělé, dietetické potravinářské výrobky a nápoje pro
léčebné účely určené k ochraně kloubů, vazivového
aparátu, kůže, vlasů, případně jiných částí pohybového
aparátu a lidského organismu, nápoje dietetického
charakteru pro léčebné účely, přípravky pro humánní a
veterinární aplikaci pro léčebné účely, bylinné výrobky pro
léčebné účely, léčivé nápoje, želatinové výrobky pro
lékařské účely, výrobky veterinární, výživové a doplňkové
krmivo pro zvířata, dietetické přípravky pro ochranu
kloubů, kůže, pohybového aparátu a jiných částí zvířat;
(29) želatinové potravinářské doplňky ve formě prášku;
(31) výrobky zemědělské, zahradnické a lesnické, krmiva
pro dobytek; (32) nealkoholické nápoje a jiné přípravky k
přípravě nealkoholických nápojů.

(5) výrobky farmaceutické, výrobky dietetické k
lékařským účelům, potraviny pro lékařské účely pro děti a
dospělé, dietetické potravinářské výrobky a nápoje pro
léčebné účely určené k ochraně kloubů, vazivového
aparátu, kůže, vlasů, případně jiných částí pohybového
aparátu a lidského organismu, nápoje dietetického
charakteru pro léčebné účely, přípravky pro humánní a
veterinární aplikaci pro léčebné účely, bylinné výrobky pro
léčebné účely, léčivé nápoje, želatinové výrobky pro
lékařské účely, výrobky veterinární, výživové a doplňkové
krmivo pro zvířata, dietetické přípravky pro ochranu
kloubů, kůže, pohybového aparátu a jiných částí zvířat;
(29) želatinové potravinářské doplňky ve formě prášku;
(31) výrobky zemědělské, zahradnické a lesnické, krmiva
pro dobytek; (32) nealkoholické nápoje a jiné přípravky k
přípravě nealkoholických nápojů.

(5) farmaceutické výrobky k léčení epilepsie.

(5) farmaceutické výrobky k léčení epilepsie.

(9) příruční počítače, telekomunikační zařízení a přístroje,
publikace v elektronické formě na nosičích; (16) tiskoviny
a publikace vztahující se k televizním zábavním službám;
(35) reklama, inzerce, marketing a propagace; (38)
telekomunikační služby, rozhlasové a televizní vysílání a
přenosové služby, poskytování přístupu na Internet
prostřednictvím osobních počítačů nebo televizních
portálů; (41) televizní zábavní služby, výroba a distribuce
televizních programů, nahrávání videozáznamů, zábavní
služby poskytované prostřednictvím interaktivních
prostředků, poskytování informací týkajících se zábavních
služeb poskytovaných on-line, elektronické publikační
služby.

(6) stavební kovové materiály, zejména kovové

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

5, 29, 31, 32

5, 29, 31, 32

5

5

9, 16, 35, 38, 41

6, 19, 37

O 168650

O 168651

O 168666

O 168667

O 168668

O 168721

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

ORLING, spol. s r.o., Na Bělisku 1352, Ústí nad
Orlicí, Česká republika

ORLING, spol. s r.o., Na Bělisku 1352, Ústí nad
Orlicí, Česká republika

ORLING, spol. s r.o., Na Bělisku 1352, Ústí nad
Orlicí, Česká republika

American Home Products Corporation, Five
Giralda Farms, Madison, Spojené státy americké, New
Jersey

American Home Products Corporation, Five
Giralda Farms, Madison, Spojené státy americké, New
Jersey

UPC Select BV i.o., Berghaus Plaza, Koningin,
Wilhelminaplein 2-4, Amsterdam, Holandsko

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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15.06.2001

15.06.2001

15.06.2001

15.06.2001

15.06.2001

15.06.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

15.06.2001

15.06.2001

15.06.2001

15.06.2001

15.06.2001

15.06.2001

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Aleš Zábrš, advokát a patentový zástupce, Na
Beránce 2, Praha 6

JUDr. Aleš Zábrš, advokát a patentový zástupce, Na
Beránce 2, Praha 6

JUDr. Aleš Zábrš, advokát a patentový zástupce, Na
Beránce 2, Praha 6

JUDr. Aleš Zábrš, advokát a patentový zástupce, Na
Beránce 2, Praha 6

JUDr. Aleš Zábrš, advokát a patentový zástupce, Na
Beránce 2, Praha 6

JUDr. Aleš Zábrš, advokát a patentový zástupce, Na
Beránce 2, Praha 6

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

konstrukce, klempířské systémy odvodnění střech,
klempířské stavební prvky, ohýbané střešní profily; (19)
stavební materiály nekovové; (37) klempířství, stavby a
opravy, instalační činnost, rekonstrukce a modernizace
staveb.

(37) klempířství, stavby a opravy, instalační činnost,
rekonstrukce a modernizace staveb.

(6) stavební kovové materiály, zejména kovové
konstrukce, klempířské systémy odvodnění střech,
klempířské stavební prvky, ohýbané střešní profily; (19)
stavební materiály nekovové; (37) klempířství, stavby a
opravy, instalační činnost, rekonstrukce a modernizace
staveb.

(6) stavební kovové materiály, zejména kovové
konstrukce, klempířské systémy odvodnění střech,
klempířské stavební prvky, ohýbané střešní profily; (19)
stavební materiály nekovové; (37) klempířství, stavby a

opravy, instalační činnost, rekonstrukce a modernizace
staveb.

(6) stavební kovové materiály, zejména kovové
konstrukce, klempířské systémy odvodnění střech,
klempířské stavební prvky, ohýbané střešní profily; (19)
stavební materiály nekovové; (37) klempířství, stavby a
opravy, instalační činnost, rekonstrukce a modernizace
staveb.

(6) stavební kovové konstrukce; (19) stavební materiály
nekovové; (37) klempířství, stavby a opravy, instalační
činnost, rekonstrukce a modernizace staveb.

(6) stavební kovové materiály, zejména kovové
konstrukce, klempířské systémy odvodnění střech,

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

37

6, 19, 37

6, 19, 37

6, 19, 37

6, 19, 37

6, 19, 37

O 168722

O 168723

O 168724

O 168725

O 168726

O 168727

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

SAG a.s., Jiráskovo předměstí 636/III, Jindřichův
Hradec, Česká republika

SAG a.s., Jiráskovo předměstí 636/III, Jindřichův
Hradec, Česká republika

SAG a.s., Jiráskovo předměstí 636/III, Jindřichův
Hradec, Česká republika

SAG a.s., Jiráskovo předměstí 636/III, Jindřichův
Hradec, Česká republika

SAG a.s., Jiráskovo předměstí 636/III, Jindřichův
Hradec, Česká republika

SAG a.s., Jiráskovo předměstí 636/III, Jindřichův
Hradec, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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15.06.2001

15.06.2001

15.06.2001

18.06.2001

18.06.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

15.06.2001

15.06.2001

15.06.2001

18.06.2001

18.06.2001

(540) LORIQAT

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Aleš Zábrš, advokát a patentový zástupce, Na
Beránce 2, Praha 6

JUDr. Aleš Zábrš, advokát a patentový zástupce, Na
Beránce 2, Praha 6

JUDr. Aleš Zábrš, advokát a patentový zástupce, Na
Beránce 2, Praha 6

JUDr. Aleš Zábrš, advokát a patentový zástupce, Na
Beránce 2, Praha 6

Ing. Soukup Petr, Patentová kancelář, Švédská 3, Olomouc

(540)

(540)

(540)

(540)

klempířské stavební prvky, ohýbané střešní profily; (19)
stavební materiály nekovové; (37) klempířství, stavby a
opravy, instalační činnost, rekonstrukce a modernizace
staveb.

(6) stavební kovové materiály, zejména kovové
konstrukce, klempířské systémy odvodnění střech,
klempířské stavební prvky, ohýbané střešní profily; (19)
stavební materiály nekovové; (37) klempířství, stavby a
opravy, instalační činnost, rekonstrukce a modernizace
staveb.

(6) stavební kovové materiály, zejména kovové
konstrukce, klempířské systémy odvodnění střech,
klempířské stavební prvky, ohýbané střešní profily; (19)
stavební materiály nekovové; (37) klempířství, stavby a
opravy, instalační činnost, rekonstrukce a modernizace
staveb.

(6) stavební kovové materiály, zejména kovové
konstrukce, klempířské systémy odvodnění střech,
klempířské stavební prvky, ohýbané střešní profily; (19)
stavební materiály nekovové; (37) klempířství, stavby a
opravy, instalační činnost, rekonstrukce a modernizace
staveb.

(4) svíce gelové ve skle a parafínové v keramice; (21)
skleněné výrobky.

(3) přípravky bytové chemie pro čištění, leštění,
odmašťování, broušení, například prášky, pasty, gely a
saponáty na nádobí, vany, dřezy, smalt, sporáky, nábytek,
koberce, podlahy, mycí prostředky pro toaletní účely,
například mýdla tuhá i tekutá, prášky a gely na ruce,
výrobky kosmetické a voňavkářské, bylinné kosmetické
přípravky, mýdla včetně mýdel medicinálních, parfumerie,
vonné oleje, krémy, mléka, gely, emulze, vody a
deodoranty pro osobní potřebu, toaletní přípravky, vlasové
a ústní vody, pasty, prášky a vodičky pro čištění a
ošetřování zubů a dutiny ústní, šampony tělové i vlasové,
prostředky pro mytí a ošetřování rukou a vlasů, například
kondicionery, pomády, tužidla, spraye, laky, prostředky
pro ošetřování pokožky, například krémy na a po
opalování, masážní krémy a emulze, regenerační krémy a
vody, prací a bělící přípravky, například prášky a aviváže;
(5) hygienické a dezinfekční prostředky ne pro osobní
hygienu, repelentní přípravky, dezodoranty, osvěžovače
vzduchu, pohlcovače pachů ne pro osobní hygienu; (37)
služby spojené s praním, mytím a čištěním podlahových
krytin, koberců, rohoží, předložek, linoleí, dlaždic, kachlí,
kachliček a jiných povrchů.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

6, 19, 37

6, 19, 37

6, 19, 37

4, 21

3, 5, 37

O 168728

O 168729

O 168730

O 168827

O 168828

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

SAG a.s., Jiráskovo předměstí 636/III, Jindřichův
Hradec, Česká republika

SAG a.s., Jiráskovo předměstí 636/III, Jindřichův
Hradec, Česká republika

SAG a.s., Jiráskovo předměstí 636/III, Jindřichův
Hradec, Česká republika

SAG a.s., Jiráskovo předměstí 636/III, Jindřichův
Hradec, Česká republika

Reichl Richard, Dobrá 273, Česká republika

LORIKA CZ s.r.o., Holická 31/2, Olomouc, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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18.06.2001

09.07.2001

18.06.2001

19.06.2001

19.06.2001

20.06.2001

20.06.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

18.06.2001

09.07.2001

18.06.2001

19.06.2001

19.06.2001

20.06.2001

20.06.2001

(540)

(540)

(540)

REDSTONE

PONNATH - ŘEZNIČTÍ
MISTŘI

KODRETA

(740)

(740)

(740)

JUDr. Došková Jana, Vinohradská 37, Praha 2

JUDr. Došková Jana, Vinohradská 37, Praha 2

Ing. Kučera Zdeněk, Padělky 548 (P.O.BOX 92), Slušovice

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží.

(25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží.

(20) spací pytle; (22) lana, provazy, síťky, stany, plachty;
(25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží.

(29) maso, ryby, drůbež, zvěřina, masové výtažky.

(29) maso, ryby, drůbež, zvěřina, masové výtažky.

(6) kování na nábytek, kovová vložka do postele,
konstrukce kovové stavební, žebříky kovové, skládací
žebříky kovové, sklopné schůdky, lavice, věšáky kovové;
(18) brašnářské výrobky mimo výrobků patřících do jiných
tříd; (20) nábytek ze dřeva, kovu, plastu a jejich
vzájemných kombinací, nábytek čalouněný, chromovaný i
lakovaný, nábytek s dřevěnou anebo kovovou kostrou,
stoly, stolky, konferenční stoly a stolky, toaletní a noční
stolky, stolky pod květiny, pod televizory, pod video a
audio zařízení, židličky, křesla, skládací křesla, skříně,
skříňky, regály a police, postele jedno a dvoulůžkové,
válendy, matrace, kuchyňský nábytek, kuchyňské linky a
soupravy, garnýže, lavice, sedačky pevné a odklápěcí,
věšáky na šaty a klíče, rolety, nábytek dětský, nábytek do
koupelen, pro sauny a bazény, nábytek do zasedacích a
konferenčních místností, stavebně-stolařské výrobky,
dveřní prahy; (24) obložení nábytku textilními látkami,
čalounické látky, textilie, bavlněné textilie, postelové
pokrývky, tkaniny, přikrývky, potahy na nábytek, textilní
rolety, pokrývky na nábytek z plastů, závěsy, textilní
anebo umělohmotné, záclonky; (37) zámečnické,
čalounické a natěračské práce.

(6) kování na nábytek, kovová vložka do postele,
konstrukce kovové stavební, žebříky kovové, skládací
žebříky kovové, sklopné schůdky, lavice, věšáky kovové;
(20) nábytek ze dřeva, kovu, plastu a jejich vzájemných
kombinací, nábytek čalouněný, chromovaný i lakovaný,
nábytek s dřevěnou anebo kovovou kostrou, stoly, stolky,
konferenční stoly a stolky, toaletní a noční stolky, stolky
pod květiny, pod televizory, pod video a audio zařízení,
židličky, křesla, skládací křesla, skříně, skříňky, regály a
police, postele jedno a dvoulůžkové, válendy, matrace,
kuchyňský nábytek, kuchyňské linky a soupravy, garnýže,
lavice, sedačky pevné a odklápěcí, věšáky na šaty a klíče,
rolety, nábytek dětský, nábytek do koupelen, pro sauny a
bazény, nábytek do zasedacích a konferenčních místností,
stavebně-stolařské výrobky, dveřní prahy; (37)
zámečnické, čalounické a natěračské práce.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

25

25

20, 22, 25

29

29

6, 18, 20, 24, 37

6, 20, 37

O 168838

O 168839

O 168840

O 168873

O 168874

O 168911

O 168912

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

HANNAH CZECH a.s., Slovanská tř. 100, Plzeň,
Česká republika

HANNAH CZECH a.s., Slovanská tř. 100, Plzeň,
Česká republika

HANNAH CZECH a.s., Slovanská tř. 100, Plzeň,
Česká republika

Ponnath GmbH & Co. KG, Bayreuther 40,
Kemnath, Německo

Ponnath GmbH & Co. KG, Bayreuther 40,
Kemnath, Německo

MK KODRETA s.r.o., Javorinská 1092/2, Myjava,
Slovenská republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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20.06.2001

20.06.2001

20.06.2001

20.06.2001

20.06.2001

20.06.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

20.06.2001

20.06.2001

20.06.2001

20.06.2001

20.06.2001

20.06.2001

(540)

(540)

Schöller DUO

LOW-E

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Kučera Zdeněk, Padělky 548 (P.O.BOX 92), Slušovice

Martin Kořistka , patentový zástupce, Karpatská 3, Brno

Darník Rudolf, Štúrova 1155, Praha 4

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová,
známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7

Müller Václav, patentový zástupce, Filipova 2016, Praha 4

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(31) krmivo pro psy a jiná zvířata.

(9) software, programy nahrané, zejména proti
počítačovým virům, data a databáze i jiné informace na
všech druzích elektronických magnetických i optických
nosičích, včetně CD, DVD, elektronický časopis,
elektronické publikace, multimediální produkty, osobní
počítače a přenosné osobní počítače i jejich součásti,
doplňky a příslušenství; (16) časopis, publikace, tiskoviny
periodické i neperiodické, návody pro práci se SW,
diplomy a certifikáty z papíru, tabule reklamní z papíru
nebo lepenky, prospekty, pohlednice, tiskopisy,
propagační předměty z výrobků ve třídě 16 (např. těžítka,
tužky a psací potřeby, podložky na psaní, nálepky, nože na
dopisy a papír, ubrousky, prostírání, vlaječky, záložky do
knih, sáčky z papíru a plastických hmot); (42) vývoj
počítačových programů - SW, poradenská a
zprostředkovatelská činnost v oblasti software i hardware,
služby spojené se softwarem, zejména proti počítačovým
virům, ale též výpočetní technikou, tedy hardwarem.

(30) zmrzliny všeho druhu, krémy a dezerty obsahující
převážně zmrzlinu.

(2) práškové nátěry a povlaky užívané k ochraně a
dekoraci kovových substrátů.

(5) výrobky dietetické, pro léčebné účely, potraviny pro
děti, batolata a nemocné, potravinové přípravky a doplňky
všeho druhu, jako posilující poživatiny, vitamínové
přípravky, poživatiny pro doplnění redukčních diet nebo
přípravků pro hubnutí, vše s léčebnými účinky, přípravky s
léčebnými účinky obsahující biochemické katalyzátory,
zejména pro fyzicky aktivní osoby, rekonvalescenty a
nemocné, cukr pro lékařské účely, cukr pro lékařské účely
kandovaný, diabetické výrobky vše výše uvedené určené k
léčebným účelům; (29) želírující přípravky pro různé
potravinářské výrobky, jako džemy, marmelády, rosoly,
želé, aspiky, želatina potravinářská, želatinové krystaly,
maso, ryby, drůbež, zvěřina, paštiky, masové výtažky,
ovoce a zelenina konzervované, sušené a zavařené, želé,
džemy, kompoty, vejce, mléko a mléčné výrobky, výrobky
na bázi brambor, jako bramborové lupínky a pod., oleje a
tuky jedlé, ovocné dřeně; (30) oplatky, cukrovinky, včetně
gumových a esencí pro cukrovinky, cukrářské výrobky
všeho druhu, čaj, cukr včetně ovocného cukru, rýže,
kávové náhražky, med, sirup melasový, droždí pro kynutí,
omáčky, koření, led pro osvěžení, obilné vločky, výrobky
na bázi sušené bramborové kaše, pšeničné mouky,
nativních a modifikovaných škrobů, jako bramborové těsto
v prášku, bramborová kaše v prášku, bramborové drtě,
bramborové krokety v prášku, bramborové noky v prášku,
směs pro přípravu knedlíků.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

31

9, 16, 42

30

2

5, 29, 30

5, 29, 30

O 168913

O 168937

O 168943

O 168951

O 168952

O 168954

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

MK KODRETA s.r.o., Javorinská 1092/2, Myjava,
Slovenská republika

Rydlo Miroslav, Švermova 3, Litoměřice, Česká
republika

GRISOFT /C/ SOFTWARE, spol.s r.o., Lidická 81,
Brno, Česká republika

Schöller, zmrzlina a mražené výrobky, s.r.o.,
Nupaky č. 145, Dobřejovice u Prahy, Česká republika

ROHM AND HAAS COMPANY, 100 Independence
Mall West, Philadelphia, Spojené státy americké,
Pennsylvania

NATURA, a.s., Podbabská 20, Praha 6, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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20.06.2001

21.06.2001

21.06.2001

22.06.2001

22.06.2001

22.06.2001

22.06.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

20.06.2001

21.06.2001

21.06.2001

22.06.2001

22.06.2001

22.06.2001

22.06.2001

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

RANDA

HERBAFARM

ARESTIN

CAROTELLA

KAROTELLA

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Müller Václav, patentový zástupce, Filipova 2016, Praha 4

Müller Václav, patentový zástupce, Filipova 2016, Praha 4

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

(540)

(540)

(540)

(5) výrobky dietetické, pro léčebné účely, potraviny pro
děti, batolata a nemocné, potravinové přípravky a doplňky
všeho druhu, jako posilující poživatiny, vitamínové
přípravky, poživatiny pro doplnění redukčních diet nebo
přípravků pro hubnutí, vše s léčebnými účinky, přípravky s
léčebnými účinky obsahující biochemické katalyzátory,
zejména pro fyzicky aktivní osoby, rekonvalescenty a
nemocné, vše výše uvedené určené k léčebným účelům,
diabetické přípravky pro léčebné účely; (29) ovoce a
zelenina konzervované, sušené a zavařené, želé, džemy,
kompoty, vejce, mléko a mléčné výrobky, výrobky na bázi
brambor, jako bramborové lupínky apod., oleje a tuky jedlé,
ovocné dřeně; (30) bonbóny, čokoláda, oplatky,
cukrovinky, včetně gumových a esencí pro cukrovinky,
cukrářské výrobky všeho druhu, káva, čaj, kakao, cukr,
rýže, kávové náhražky, med, sirup melasový, droždí pro
kynutí, sůl, hořčice, ocet, omáčky, koření, zmrzliny, led
pro osvěžení, obilné vločky.

(9) hrací přístroje, hrací i hudební automaty; (37)
instalační, opravárenské a servisní služby pro poplašné
systémy a alarmy proti vloupání, servis výherních hracích
přístrojů, elektrických strojů a zařízení, telekomunikačních
zařízení; (41) provozování sázkových her, s výjimkou
karetních her a her v kostky, provozování kasína,
výherních hracích automatů pro zábavní účely.

(9) telekomunikační přístroje, mobilní telefony, počítače a
jejich příslušenství.

(5) dietetické cukrovinky, dietetické šumáky v prášku nebo
v tabletách; (30) bonbóny, cukroví, cukrovinky, čokoláda,
žvýkací guma, karamely, krekry, mentolové cukroví,
oplatky, pastilky, pralinky, sladké dřevo, lízačky, výrobky
z kakaa, želé ovocné, žvýkačky.

(3) rostlinná kosmetika na bázi sušených bylin, rostlinné
koupelové směsi na bázi sušených bylin; (5) balené léčivé
rostliny, bylinné čaje v nálevových sáčcích s léčebným
účinkem, rostlinné extrakty a tinktury s léčebným
účinkem; (30) bylinné, ovocné a černé čaje v nálevových
sáčcích.

(5) antibiotika pro léčbu periodontálních onemocnění; (10)
dentální přístroje - lékařská dávkovací zařízení.

(30) káva, čaj, kakao, čokoláda, instantní kakao, instantní
čaj, instantní káva; (32) džusy, ovocné a zeleninové džusy,
nektary, ovocné nektary, sirupy, minerální vody,
nealkoholické nápoje, ovocné nápoje, další přípravky pro
výrobu nápojů; (35) reklama.

(30) káva, čaj, kakao, čokoláda, instantní kakao, instantní
čaj, instantní káva; (32) džusy, ovocné a zeleninové džusy,
nektary, ovocné nektary, sirupy, minerální vody,
nealkoholické nápoje, ovocné nápoje, další přípravky pro
výrobu nápojů; (35) reklama.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 37, 41

9

5, 30

3, 5, 30

5, 10

30, 32, 35

30, 32, 35

O 168955

O 168974

O 168979

O 169097

O 169098

O 169099

O 169100

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

REJ s.r.o., Stádlec 147, Česká republika

JPM Group, 2700 The Crescent, Birmingham, Velká
Británie

RANDA spol. s r.o., Narcisová  2850, Praha 10,
Česká republika

Ed. Haas CZ s.r.o., Čejč 30, Čejč, Česká republika

Megafyt- R spol.s r.o., U Elektrárny 516, Vrané nad
Vltavou, Česká republika

ORAPHARMA INC., 732 Louis Drive,, Warminster,
Spojené státy americké, Pennsylvania

MASPEX Sp. z o.o., ul. Chopina 10, Wadowice,
Polsko

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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26.06.2001

26.06.2001

26.06.2001

26.06.2001

27.06.2001

27.06.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

26.06.2001

26.06.2001

26.06.2001

26.06.2001

27.06.2001

27.06.2001

(540) ALSIT

(740)

(740)

(740)

(740)

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

Pacl Václav, patentový zástupce, Okrajová 4a, Havířov -
Podlesí

Ing. Kučera Zdeněk, Padělky 548 (P.O.BOX 92), Slušovice

Ing. Dohnal Jiří, patentový zástupce, Nedbalova 29, Brno

(590)

(590)

(590)

Barevná

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(35) zprostředkovatelská činnost, poradenství a
poskytování konzultací v obchodní činnosti a provozně-
ekonomických otázkách, předvádění zboží,
zprostředkování interaktivního obchodu, zejména
prostřednictvím Internetu, reklama a propagace, obchodní
a poradenské informace, pomoc při řízení obchodní
činnosti; (36) činnost realitní kanceláře, správa majetku,
zejména městského bytového fondu, správa nemovitostí,
zvláště pozemků a budov, pronájem a zprostředkování
pronájmu nemovitostí, zvláště bytů, finanční odhady a
oceňování, vybírání nájemného, uzavírání majetkových
pojistných smluv; (37) stavební práce, stavební izolace
proti vodě, výkopové práce, instalace, montáž, demontáž,
opravy a údržba tepelných, ventilačních a klimatizačních
zařízení, instalatérské práce, montáž a údržba konstrukcí,
montáž lešení, opravy bojlerů a kotlů, opravy
hospodářských zařízení, instalace elektrických spotřebičů,
opravy klimatizace vzduchu, opravy pecí a sporáků,
opravy potrubí, opravy strojů, práce zednické a
topenářské, zařízení a opravy ústředního topení, údržbářské
práce spojené se zařizováním koupelen, dlaždičské a
obkladačské práce, podlahářství, sklenářské práce, instalace
a opravy potrubí, vodo- a plyno-instalace,
elektroinstalatérství, zámečnictví, montáž, demontáž,
opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických a
plynových zařízení; (39) silniční nákladní doprava,
zejména automobilová přeprava, dopravní a stěhovací
služby, pronájem a půjčování motorových vozidel a
dopravních zařízení, odtahová služba, zprostředkování
dopravy, provoz parkovišť, pronájem garáží a parkovišť,
pronájem skladišť, pronájem skladovacích kontejnerů,
překládací zařízení - tranzitní skladiště (překladiště),
vykládání zboží z vagónů na rampy, poskytování pomoci v
dopravě.

(4) svíčky parafínové, gelové; (35) reklamní činnost; (40)
zpracování a zušlechťování skla.

(16) papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které
nejsou zařazeny do jiných tříd, tiskárenské výrobky; (30)
káva, čaj, kakao, cukr, rýže, mouka a přípravky z obilnin,
sůl, hořčice, ocet, nálevy (k ochucení), koření; (31)
výrobky zemědělské, zahradnické, lesní a zrní neuvedené v
jiných třídách, čerstvé ovoce a zelenina, osivo, rostliny a
přírodní květiny, krmivo pro zvířata, slad.

(1) prostředek pro urychlování tuhnutí a tvrdnutí
betonových směsí.

(29) čokoládové máslo; (30) čokoláda, čokoládové pasty,
čokoládové pomazánky, čokoládové náplně do pečiva.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

35, 36, 37, 39

4, 35, 40

16, 30, 31

1

29, 30

29, 30

O 169178

O 169179

O 169180

O 169181

O 169227

O 169228

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

MASPEX Sp. z o.o., ul. Chopina 10, Wadowice,
Polsko

Městská realitní agentura, s.r.o., U Lesa 865/3a,
Havířov - Město, Česká republika

Březina Tomáš, Dobrá č. 706, Česká republika

EuroDeal s.r.o., Sádky 2, Prostějov, Česká republika

TORA, spol. s r.o., Olšík 583, Spytihněv, Česká
republika

NELI, a.s., Na Hraničkách 34, Vyškov, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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28.06.2001

29.06.2001

29.06.2001

29.06.2001

29.06.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

26.01.2001

29.06.2001

29.06.2001

29.06.2001

29.06.2001

(540)

(540)

TOTALSTORAGE

EGLOO

(740)

(740)

(740)

Ing. Dohnal Jiří, patentový zástupce, Nedbalova 29, Brno

JUDr. Kalenský Petr, Společná advokátní kancelář Všetečka
a partneři, Hálkova 2, Praha 2

Ing. Chlustina Jiří, UNIPATENT, J.Masaryka 43-47, Praha
2-Vinohrady

(540)

(540)

(540)

(540)

(29) čokoládové máslo; (30) čokoláda, čokoládové pasty,
čokoládové pomazánky, čokoládové náplně do pečiva.

(9) počítačový hardware a software, počítačový hardware a
software v oblasti ukládání dat a instrukční příručky
prodávané jako jednotka s nimi; (16) tiskoviny, zejména
brožury, časopisy, písemné prezentace a výukové materiály
v oblasti ukládání dat; (41) vzdělávací služby, zejména
prezentace, technické demonstrace a školení v oblasti
ukládání dat; (42) počítačové konzultační služby a služby
návrhu v oblasti ukládání dat.

(9) počítačové simulátory; (12) golfové vozíky; (16)
propagační tiskoviny a brožury; (25) sportovní oblečení;
(28) sportovní potřeby a příslušenství, sportovní vybavení
pro golf - golfové hole, golfové míčky, tělocvičné zařízení
(vše spojeno s golfem); (33) alkoholické nápoje (s
výjimkou piv)- vína, lihoviny, likéry; (35)
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, reklamní a
propagační činnost včetně obstarávání plošné reklamy,
zprostředkování a výroba mediálních spotů v oblasti sportu
a reklamy; (37) výstavba golfových hřišť, údržba
golfových hřišť, zejména udržování zeleně, zavlažování;
(41) provozování golfových hřišť, sportovní aktivity,
zajišťování hry klasického golfu, včetně rekreace osob,
zajišťování a provozování sportovní činnosti, výuka golfu,
pořádání sportovních turnajů, pronájem sportovních
potřeb - golfových holí, golfových míčků, počítačových
simulátorů, golfových vozíků a tělocvičných zařízení (vše
spojeno s golfem); (42) hostinská činnost, ubytovací a
stravovací činnost.

(9) zvukové a zvukově-obrazové nosiče, nahraný software,
hardware; (16) fotografie; (35) reklamní činnost a
marketing; (38) poskytování telekomunikačních služeb;
(41) vydavatelské a nakladatelské činnosti, pronájem
zvukových a zvukově-obrazových a jejich nenahraných
nosičů, zábavné akce; (42) hostinská činnost, tvorba
softwaru, poradenství a tvorba v oblasti hardware a
software.

(1) aktivní uhlí, uhlíkové filtry , chemikálie pro průmysl,
filtrační přípravky pro nápojový průmysl, chemické
přípravky pro čištění vody, filtrační materiály (chemické
přípravky), filtrační materiály (minerální látky); (5)
přípravky pro čištění vzduchu, chemické přípravky pro
farmaceutické účely; (9) filtry pro dýchací masky,
respirátory na filtrace vzduchu, chemické přístroje a
zařízení; (10) UV lampy pro lékařské účely; (11) zařízení
na filtraci vzduchu, zařízení na filtraci vody, zařízení na
dezinfekci, filtry na pitnou vodu, zařízení a stroje na čištění
a úpravu vody; (24) textilní filtrační materiály; (35)
informace obchodní nebo podnikatelské, služby a
poradenství v obchodní činnosti; (40) čištění vzduchu,
úprava vody, recyklace odpadů, odstraňování pachů z
ovzduší, likvidace odpadů, spalování odpadů; (42) pronájem
čistících strojů, služby v oblasti chemie.

(42) služby právní včetně služeb advokátů.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 16, 41, 42

9, 12, 16, 25, 28, 33, 35, 37, 41, 42

9, 16, 35, 38, 41, 42

1, 5, 9, 10, 11, 24, 35, 40, 42

42

O 169291

O 169334

O 169335

O 169336

O 169337

O 169338

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

NELI, a.s., Na Hraničkách 34, Vyškov, Česká
republika

International Business Machines Corporation,
New Orchard Road, Armonk, Spojené státy americké,
New York

Provozní a servisní společnost Golf Club Praha
s.r.o., Plzeňská ul. 401/2, Praha 5, Česká republika

Šulc Martin, Šafaříkova 25, Liberec, Česká republika

Jako, s.r.o., Batličkova 254/3, Praha 8, Česká
republika

Šafář Pavel, nám. bří Synků 12, Praha 4, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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29.06.2001

29.06.2001

02.07.2001

02.07.2001

03.07.2001

09.07.2001

09.07.2001

10.07.2001

10.07.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

29.06.2001

29.06.2001

02.07.2001

02.07.2001

03.07.2001

09.07.2001

09.07.2001

10.07.2001

10.07.2001

(540)

(540)

(540)

MITSUBISHI

MEMORY METAL

ENHANCE

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Matějka Jan, Advokátní a patentová kancelář
Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha 1

JUDr. Matějka Jan, Advokátní a patentová kancelář
Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha 1

JUDr. Traplová Jarmila, Advokátní a patentová kancelář
Traplová, Hakr, Kubát, Přístavní 24, Praha 7

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(42) služby právní včetně služeb advokátů.

(35) propagační činnost, reklama, organizační a
ekonomické poradenství; (41) vzdělávání, zábava,
sportovní a kulturní aktivity, přednášková činnost, tvorba
a šíření audiovizuálních děl, agentážní činnost v oblasti
vzdělávání, zábavy, sportu a kultury, zprostředkování
zábavních, sportovních, kulturních a společenských akcí a
pořadů; (42) tlumočení, překladatelský servis.

(32) piva, minerální vody a perlivé vody a jiné
nealkoholické nápoje, zeleninové šťávy, ovocné nápoje a
ovocné džusy, sirupy a jiné přípravky na výrobu nápojů.

(29) maso, ryby a vodní měkkýši, drůbež a zvěřina, masové
výrobky, masové výtažky, zpracované mořské výrobky
jako konzervované nebo v lahvích prodávané ryby a vodní
měkkýši, luštěniny, ovoce a zelenina konzervované, sušené
a zavařené, želé, džemy, kompoty, vejce, mléko a mléčné
výrobky jako sýr a máslo, jedlé oleje a tuky jako olivový
olej, sezamový olej, sojový olej, řepkový olej, palmový
olej, olej z kokosových ořechů, lůj, sádlo a margarín.

(9) brýlové obruby.

(21) zubní kartáčky.

(6) stavební prvky kovové; (19) stavební materiály
nekovové; (37) montáž suchých staveb,
zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví.

(5) dietetické přípravky pro lékařské účely a dietetické
potraviny pro lékařské účely; (30) dietetické přípravky (ne
pro lékařské účely) a dietetické potraviny (ne pro lékařské
účely) zařazené ve třídě 30.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

42

35, 41, 42

32

29

9

21

6, 19, 37

5, 30

7, 9, 11, 39, 40

O 169339

O 169371

O 169372

O 169402

O 169479

O 169480

O 169506

O 169509

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Šafář Pavel, nám. bří. Synků 12, Praha 4, Česká
republika

Mgr. Kukalová Zdeňka, Jugoslávská 6/17, Praha 2,
Česká republika

MITSUBISHI SHOJI KAISHA, Limited, 6-
Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japonsko

MITSUBISHI SHOJI KAISHA, Limited, 6-
Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japonsko

Žák Jaroslav, Ciolkovského 858/8, Praha 6 - Ruzyně,
Česká republika

COLGATE-PALMOLIVE Company, 300 Park
Avenue, New York, Spojené státy americké, New York

Lojín Jiří, Tlustovousy 21, Česká republika

WORLD PHARMA TECH LTD., 6, Babmaes Street,
London, Velká Británie

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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13.07.2001

16.07.2001

16.07.2001

17.07.2001

17.07.2001

17.07.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

13.07.2001

16.07.2001

16.07.2001

17.07.2001

17.07.2001

17.07.2001

(540)

(540)

(540)

JIKO

POLYLOC

BLACK MARTEN

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

RNDr. Halaxová Zdeňka, TETRAPAT, Univerzitní 7,
Olomouc

Dr. Všetečka Miloš, advokát, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová,
známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7

Ing. Kučera Zdeněk, Padělky 548 (P.O.BOX 92), Slušovice

Ing. Kučera Zdeněk, Padělky 548 (P.O.BOX 92), Slušovice

Ing. Kučera Zdeněk, Padělky 548 (P.O.BOX 92), Slušovice

(540)

(540)

(540)

(540)

(7) čerpadla pro vytápěcí zařízení, pohonné mechanismy
(jiné než pro pozemní vozidla), výměníky tepla (části
strojů); (9) tlakoměry, měřící přístroje, tepelné regulátory,
teploměry (s výjimkou lékařských), termostaty; (11)
tepelná čerpadla, čerpací pumpy (tepelné), tepelné
akumulátory, teplovodní vytápěcí zařízení, termostatické
ventily (části topných zařízení), kotle (výhřevné),
výměníky tepla (s výjimkou výměníků jako součásti
strojů); (39) rozvod vody, rozvod tepla; (40) výroba a
odbyt tepla.

(36) zastupování v celním řízení, celní služby; (39) doprava
a přeprava zásilek, doprava po silnici, železnici, letecká a
vodní doprava, kurýrní služby, přeprava v kontejnerech,
zasilatelství.

(5) pesticidy používané v zemědělství.

(15) varhany, piana, pianina, kytary a součásti těchto
nástrojů; (37) opravy, servis, rekonstrukce a restaurování
hudebních nástrojů.

(18) kožená galanterie, předměty z kůže a jejich imitací,
kabelky, doplňky z kůže a jejich imitací, sedlářské a
brašnářské výrobky, kabely, brašny, batohy, pouzdra a
obaly z kůže; (25) pánské, dámské a dětské oděvy jako
kalhoty, košile, svetry, pulovry, kabáty, prádlo, spodní
prádlo, veškeré sportovní oblečení včetně oblečení pro
camping, turistiku a horolezectví, dětské a kojenecké zboží,
pláště, kostýmy, zakázkové oděvy, obuv, sportovní obuv,
opasky; (28) sportovní potřeby včetně potřeb pro
camping, turistiku a horolezectví v rámci této třídy.

(18) kožená galanterie, předměty z kůže a jejich imitací,
kabelky, doplňky z kůže a jejich imitací, sedlářské a
brašnářské výrobky, kabely, brašny, batohy, pouzdra a
obaly z kůže; (25) pánské, dámské a dětské oděvy jako
kalhoty, košile, svetry, pulovry, kabáty, prádlo, spodní
prádlo, veškeré sportovní oblečení včetně oblečení pro
camping, turistiku a horolezectví, dětské a kojenecké zboží,
pláště, kostýmy, zakázkové oděvy, obuv, sportovní obuv,
opasky; (28) sportovní potřeby včetně potřeb pro
camping, turistiku a horolezectví v rámci této třídy.

(18) kožená galanterie, předměty z kůže a jejich imitací,
kabelky, doplňky z kůže a jejich imitací, sedlářské a
brašnářské výrobky, kabely, brašny, batohy, pouzdra a
obaly z kůže; (25) pánské, dámské a dětské oděvy jako
kalhoty, košile, svetry, pulovry, kabáty, prádlo, spodní
prádlo, veškeré sportovní oblečení včetně oblečení pro
camping, turistiku a horolezectví, dětské a kojenecké zboží,
pláště, kostýmy, zakázkové oděvy, obuv, sportovní obuv,
opasky; (28) sportovní potřeby včetně potřeb pro
camping, turistiku a horolezectví v rámci této třídy.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

36, 39

5

15, 37

18, 25, 28

18, 25, 28

18, 25, 28

O 169594

O 169645

O 169646

O 169660

O 169661

O 169662

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

ŽATECKÁ TEPLÁRENSKÁ, akciová společnost,
Svatováclavská 1020, Žatec, Česká republika

Jan Dadák - JIKO zasilatelství, Sladkovského 27,
Olomouc, Česká republika

UNIROYAL CHEMICAL COMPANY, INC.,
Benson Road, Middlebury, Spojené státy americké,
Connecticut

RIEGER - KLOSS VARHANY s.r.o., Revoluční
56/58, Krnov, Česká republika

VALLECO, spol.s r.o., Ohrada 1859/21, Vsetín,
Česká republika

VALLECO, spol.s r.o., Ohrada 1859/21, Vsetín,
Česká republika

VALLECO, spol.s r.o., Ohrada 1859/21, Vsetín,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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18.07.2001

18.07.2001

20.07.2001

20.07.2001

20.07.2001

23.07.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

18.07.2001

18.07.2001

20.07.2001

20.07.2001

20.07.2001

23.07.2001

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(11) svítidla, lustry, sklo lampové; (14) bižuterie, bižuterní
ozdoby, kameny pro bižuterii a šperky, perle, borty,
šperkařské a bižuterní polotovary; (16) růžence; (21)
lustrové ověsy z křišťálového a barevného skla,
osvětlovací sklo, křišťálové sklo, výrobky z křišťálového a
barevného skla, skleněné dekorační hranoly, sklo
křemenné jako polotovar, jiné než pro stavebnictví, bloky
z křišťálového a barevného skla jako polotovar, skleněné
figurky.

(11) elektrické zařízení na úpravu vody (elektronický
odstraňovač vodního kamene).

(36) realitní činnost, správa a pronájem nemovitostí; (37)
údržba nemovitostí.

(24) textilní výrobky, například: kapesníky látkové, prádlo
pro domácnost, prádlo vyšíváné, ručníky textilní,
prostěradla, povlečení; (25) oděvy, obuv, kloboučnické
zboží.

(11) svítidla, lustry, sklo lampové; (14) bižuterie, bižuterní
ozdoby, kameny pro bižuterii a šperky, perle, borty,
šperkařské a bižuterní polotovary; (16) růžence; (21)
lustrové ověsy z křišťálového a barevného skla,
osvětlovací sklo, křišťálové sklo, výrobky z křišťálového a
barevného skla, skleněné dekorační hranoly, sklo
křemenné jako polotovar, jiné než pro stavebnictví, bloky
z křišťálového a barevného skla jako polotovar, skleněné
figurky.

(5) léky, léčiva a léčivé přípravky, zvláště diagnostické
prostředky na bázi monoklonálních a polyklonálních
protilátek, diagnostika pro imunohematologická a
koagulační vyšetření, pro zdravotnictví a zemědělství, jako
jsou monoklonální a polyklonální diagnostika pro určování
krevních skupin, imunoglobulinů, složek komplementu a
reagencie pro koagulační vyšetření, diagnostika pro
stanovení hormonů, prostředky pro laboratorní vyšetření
na molekulární úrovni, reagencie pro diagnostické postupy
molekulární biologie, zejména Taq DNA polymeráza,
přípravky pro biologické a medicínské laboratoře, jako jsou
diagnostické soupravy, protilátky, séra, krevní deriváty,
organické a anorganické reagencie pro analytické
laboratoře, diagnostické testery na bázi imunoanalytických
reakcí, in vitro diagnostické prostředky; (16) papír,
lepenka a výrobky z těchto materiálů zařazené ve tř. 16,
zejména obaly, krabičky, sáčky na lékárenské a
farmaceutické výrobky, jako jsou léky, léčiva, léčivé
přípravky a diagnostické prostředky, propagační a
reklamní materiály z papíru a lepenky vztahující se k

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

11, 14, 16, 21

11

36, 37

24, 25

11, 14, 16, 21

5, 16

O 169689

O 169716

O 169809

O 169822

O 169825

O 169886

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Preciosa, a.s., Opletalova 17, Jablonec nad Nisou,
Česká republika

Horák Martin, Třebízského 707, Kralupy nad
Vltavou, Česká republika

Bialešová Emilie, Pancířova 1149/5, Praha 4 -
Modřany, Česká republika

HASOMEX s.r.o., Hulvácká 8 - Zábřeh, Ostrava,
Česká republika

Preciosa, a.s., Opletalova 17, Jablonec nad Nisou,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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23.07.2001

23.07.2001

25.07.2001

25.07.2001

25.07.2001

26.07.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

23.07.2001

23.07.2001

25.07.2001

25.07.2001

25.07.2001

26.07.2001

(540) VENTILAK

(740)

(740)
(740)

(740)

Ing. Soukup Petr, Patentová kancelář, Švédská 3, Olomouc

Mgr. Čížek Michal, advokát, Jugoslávských partyzánů 16,
Praha 6 Ing. Kučera Zdeněk, Padělky 548 (P.O.BOX 92), Slušovice

Ing. Kučera Zdeněk, Padělky 548 (P.O.BOX 92), Slušovice

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

výrobkům uvedeným ve tř. 5.

(2) nátěrové hmoty.

(32) piva; (42) provozování restaurace (poskytování
stravování), dočasné ubytování.

(37) provádění pozemních, dopravních a inženýrských
staveb a ocelových konstrukcí, opravy, rekonstrukce a
demolice pozemních a inženýrských staveb a ocelových
konstrukcí, izolování staveb, montáž strojírenských a
technologických celků, opravy, údržba, rekonstrukce a
demontáž strojírenských a technologických celků,
elektroinstalace, plynoinstalace, provádění ocelových a
zámečnických konstrukcí, truhlářství; (39) silniční
motorová nákladní doprava; (40) kovářství, nástrojářství,
kovoobráběčství; (42) inženýrská a projektová činnost ve
výstavbě, navrhování strojírenských a technologických
celků.

(3) přípravky bělící a jiné prací prostředky, přípravky k
čištění všeho druhu, přípravky k leštění, odmašťování a
broušení, mýdla, mýdla tekutá, šampony vlasové i tělové,
pěny a soli do koupelí, čistící prostředky pro pleť, krémy,
opalovací krémy, pleťové masky, balzámy na rty,
parfumerie, vonné oleje, dekorativní kosmetika jako
rtěnky, umělé řasy, makeupy, krémy, mléka a vody,
deodoranty pro osobní potřebu, toaletní přípravky, vlasové
vody, zubní pasty, prášky a vodičky, kosmetické přípravky
pro pěstění pokožky, kosmetické přípravky všeho druhu
např. krémy, esence, přísady do koupelí, pudry, barviva,
ostatní kosmetické a drogistické zboží, papír brusný, papír
pískový, papír leštící, papír parfémovaný (též na
vykuřování), papír pazourkový, papír pudrovací (pro
parfumerie), papírová vodítka k líčení očí, přípravky na
čištění a leštění dřeva; (18) kožená galanterie, předměty z
kůže a jejích imitací, tašky, kufry, doplňky z kůže,
sedlářské a brašnářské výrobky; (24) textilie, tkaniny, ložní
prádlo, povlečení, ubrusy, záclony; (25) kožené oděvy,
pánské, dámské a dětské oděvy jako kalhoty, košile,
svetry, pulovry, kabáty, prádlo, spodní prádlo, sportovní
oblečení, dětské a kojenecké zboží, pláště, kostýmy,
zakázkové oděvy, opasky z kůže a jejich imitací, všechny
druhy obuvi; (26) textilní galanterie, krajky, knoflíky,
umělé květiny.

(2) přípravky pro údržbu a konzervaci obuvi v rámci této
třídy, zejména barvy na obuv; (10) ortopedická a zdravotní
obuv; (25) obuv.

(9) magnetické nástěnky; (17) izolační a antivibrační
korkový materiál; (18) korková kůže, korkové deštníky;
(19) stavební materiál nekovový s výjimkou oken a dveří,
podlahy nekovové, obklady nekovové, korkové lišty,
korková drť; (20) nástěnky dřevěné korkové, korkové

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

2

32, 42

37, 39, 40, 42

3, 18, 24, 25, 26

2, 10, 25

9, 17, 18, 19, 20, 21, 27

O 169889

O 169891

O 169952

O 169953

O 169954

O 169988

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Plachý Martin, Balbínova 22, Olomouc, Česká
republika

ROKOSPOL a.s., Dolní Valy 893, Uherský Brod,
Česká republika

Zeman Pavel, Kolářova 18, Praha 4, Česká republika

KLEMENT a.s., Hliňany 18, Řehlovice, Česká
republika

Šustr Michael, U školky 1618, Ostrava - Poruba,
Česká republika

Duda Leoš, Slunečná 4555, Zlín, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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07.08.2001

08.08.2001

09.08.2001

10.08.2001

15.08.2001

31.08.2001

31.08.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

07.08.2001

08.08.2001

09.08.2001

10.08.2001

15.08.2001

31.08.2001

31.08.2001

(540)

(540)

PRECIOSA

BESTSPORT akciová
společnost

(740)

(740)

Ing. Mareš Zdeněk, Přeloučská 173, Pardubice 6

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

(540)

(540)

(540)

(540)

zátky; (21) korkové prostírání pro domácnost, dekorační
předměty z korku pro domácnost; (27) tapety, podlahové
krytiny z korku.

(35) reklama a marketing; (41) pořádání soutěží.

(11) svítidla, lustry, sklo lampové; (14) bižuterie, bižuterní
ozdoby, kameny pro bižuterii a šperky, perle, borty,
šperkařské a bižuterní polotovary; (16) růžence; (21)
lustrové ověsy z křišťálového a barevného skla,
osvětlovací sklo, křišťálové sklo, výrobky z křišťálového a
barevného skla, skleněné dekorační hranoly, sklo
křemenné jako polotovar, jiné než pro stavebnictví, bloky
z křišťálového a barevného skla jako polotovar, skleněné
figurky.

(25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží; (35) propagační
činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti,
obchodní administrativa, kancelářské práce; (42) restaurace
(strava).

(25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží; (35) propagační
činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti,
obchodní administrativa, kancelářské práce; (42) restaurace
(strava).

(9) elektronické sdělovací a zabezpečovací přístroje a
zařízení, radiové, telemetrické i fonické sítě pro přenos,
záznam a reprodukci zvuku nebo/a obrazu; (37) instalace,
montáž a oživování elektronických sdělovacích a
zabezpečovacích přístrojů a zařízení, radiových,
telemetrických i fonických sítí pro přenos, záznam a
reprodukci zvuku nebo/a obrazu včetně jejich udržování v
provozuschopném stavu, oprav a modernizace zejména v
oblasti železniční dopravy, provádění staveb technického
dozoru; (42) poradenské, projekční, konstrukční a
inženýrské služby v oblasti sdělovací techniky,
zabezpečovací techniky v železniční dopravě, výzkumné a
vývojové služby pro uvedenou oblast, geodetické služby
jako zaměřování, nivelování, vytyčování pozemků,
stavenišť, objektů, kabelových tras, inženýrských sítí apod.

(35) činnost organizačních a ekonomických poradců,
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

35, 41

11, 14, 16, 21

25, 35, 42

25, 35, 42

9, 37, 42

35

O 170357

O 170361

O 170440

O 170469

O 170554

O 171004

O 171005

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

KOREK JELÍNEK spol. s r.o., Ještědská 492,
Rychnov u Jablonce nad Nisou, Česká republika

Králík Jiří, Vršava 4968, Zlín, Česká republika

Preciosa, a.s., Opletalova 17, Jablonec nad Nisou,
Česká republika

KENVELO CZ, spol.s r.o., Průhonická 119,
Komerční zóna Čestlice, Říčany u Prahy, Česká
republika

KENVELO CZ, spol. s r.o., Průhonická 119,
Komerční zóna Čestlice, Říčany u Prahy, Česká
republika

FULZAR, s.r.o., Erbenova 137, Benešov u Prahy,
Česká republika

BESTSPORT akciová společnost, K Žižkovu 4,
Praha 9, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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31.08.2001

03.09.2001

03.09.2001

03.09.2001

05.09.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

31.08.2001

03.09.2001

03.09.2001

03.09.2001

05.09.2001

(540)

(540)

(540)

Investiční společnost
Sportvest, a.s.

KABEL PLUS SPORT a.s.

STEALTH

(740)

(740)

(740)

(740)

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

Ing. Jánský Bedřich, patentový zástupce, Květnická 674/2,
Praha 10- Strašnice

Ing. Jánský Bedřich, patentový zástupce, Květnická 674/2,
Praha 10- Strašnice

(540)

(540)

(540)

(36) shromažďování peněžních prostředků právnických a
fyzických osob za účelem jejich použití na účasti
podnikání, správa majetku investičních fondů (včetně
podílových fondů), výkon činností souvisejících s
činnostmi výše uvedenými.

(9) nenahrané a nahrané nosiče zvukových nebo zvukově
obrazových záznamů, videokazety s nákupem práv; (35)
reklamní činnost, činnost organizačních a ekonomických
poradců, prostředkování obchodních kontaktů; (41) výroba
audiovizuálních děl, šíření audiovizuálních děl, půjčování
nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů,
činnost kulturní agentury.

(9) zvukové a obrazové záznamy na optických,
magnetických a magnetooptických nosičích, zejména
záznamy z oblasti informací a výuky cizích jazyků,
software ve spojení s překladatelskou činností a
tlumočením, dabingem a překlady videokazet; (16) knihy a
učební pomůcky a materiály, zejména pro výuku cizích
jazyků; (35) organizování obchodních a propagačních akcí,
služby organizační a stenografické ve spojení s užitím
cizích jazyků; (36) pronájem nemovitostí, pronájem
kanceláří; (41) vzdělávací služby v oblasti překladatelské a
tlumočnické, zejména organizování kongresů, konferencí,
sympozií, školení, přednášek, kurzů, tiskových konferencí,
výstavních akcí, zábavných, sportovních a kulturních
aktivit s využitím cizích jazyků, zajišťování a organizace
profesního vzdělávání tlumočníků a překladatelů, výuka
jazyků, zajištění konferencí na klíč, dabing; (42) služby
jazykově-organizační, překladatelské a tlumočnické,
včetně tlumočení s výjezdem do zahraničí, tlumočení
simultánní, doprovodné, konsekutivní, tlumočení po
telefonu, služby soudních tlumočníků, pořizování
oficiálních překladů a překladů notářsky ověřených,
překlady videokazet, služby poradenské ve spojení s užitím
cizích jazyků, zajištění tlumočnické techniky a předtiskové
zpracování dokumentů včetně sazby a tisku, lokalizace a
překlady software.

(9) zvukové a obrazové záznamy na optických,
magnetických a magnetooptických nosičích, zejména
záznamy z oblasti informací a výuky cizích jazyků,
software ve spojení s překladatelskou činností a
tlumočením, dabingem a překlady videokazet; (16) knihy a
učební pomůcky a materiály, zejména pro výuku cizích
jazyků; (35) organizování obchodních a propagačních akcí,
služby organizační a stenografické ve spojení s užitím
cizích jazyků; (36) pronájem nemovitostí, pronájem
kanceláří; (41) vzdělávací služby v oblasti překladatelské a
tlumočnické, zejména organizování kongresů, konferencí,
sympozií, školení, přednášek, kurzů, tiskových konferencí,
výstavních akcí, zábavných, sportovních a kulturních
aktivit s využitím cizích jazyků, zajišťování a organizace
profesního vzdělávání tlumočníků a překladatelů,  výuka
jazyků, zajištění konferencí na klíč, dabing; (42) služby
jazykově-organizační, překladatelské a tlumočnické,včetně
tlumočení s výjezdem do zahraničí, tlumočení simultánní,
doprovodné, konsekutivní, tlumočení po telefonu, služby
soudních tlumočníků, pořizování oficiálních překladů a
překladů notářsky ověřených,  překlady videokazet, služby
poradenské v spojení s užitím cizích jazyků, zajištění
tlumočnické techniky a předtiskové zpracování dokumentů
včetně sazby a tisku, lokalizace a překlady software.

(12) pneumatiky.

(6) speciální šrouby a nýty, zámečnické výrobky, jiné
výrobky z kovu, neobsažené v jiných třídách; (7) motory
(kromě motorů pro pozemní vozidla), soukolí i samostatná
ozubená kola, zemědělské stroje a jejich části; (12)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

36

9, 35, 41

9, 16, 35, 36, 41, 42

9, 16, 35, 36, 41, 42

12

6, 7, 12

O 171006

O 171029

O 171030

O 171035

O 171133

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Investiční společnost Sportvest, a.s., K Žižkovu
4/851, Praha 9, Česká republika

KABEL PLUS SPORT a.s., K Žižkovu 4, Praha 9,
Česká republika

Překladatelský servis skřivánek, s.r.o, U Jordánka
265/11, Vyškov, Česká republika

Překladatelský servis skřivánek, s.r.o., U
Jordánka 265/11, Vyškov, Česká republika

GLOBE STYLE s.r.o., T.G. Masaryka 6, Zlín, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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06.09.2001

10.09.2001

10.09.2001

11.09.2001

11.09.2001

12.09.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

06.09.2001

10.09.2001

10.09.2001

11.09.2001

11.09.2001

12.09.2001

(540)

(540)

RED RUM

PROKANAZOL

(740)

(740)

(740)

Ing. Walter Jiří, Počernická 54, Praha 10

JUDr. Aleš Zábrš, advokát a patentový zástupce, Na
Beránce 2, Praha 6

JUDr. Aleš Zábrš, advokát a patentový zástupce, Na
Beránce 2, Praha 6

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(554) Prostorová

(540)

(540)

(540)

(540)

převodové systémy, soukolí i jednotlivá ozubené kola,
včetně řetězových kol, pro pozemní vozidla, pohonné
řetězy a řemeny pro pozemní vozidla.

(24) bavlněné látky, textilie, tkaniny, zejména damašek,
drožet, flanel, flauš, frýz, hedvábí, manšestry, krep,
krepon, moleskin, pytlovina, samet, zefír, žerzej, úplety,
textilie imitující kůži, netkané, pro boty a obuv, pro
koupelny s výjimkou oděvů, vlněné, z juty, ložní pokrývky
a přikrývky, ložní prádlo, lůžkové přehozy, lůžkoviny,
přehozy, prostírání pod sklenice a talíře, ručníky,
záclonoviny, okenní záclony, plátno, ubrusy, plédy, potahy
na nábytek z textilních materiálů, potahy na postele; (25)
oděvy, obuv a kloboučnické zboží, sportovní oděvy, dresy,
svrchní ošacení - bundy, pletené a stávkové zboží jako
např. tepláky a teplákové bundy, teplákové soupravy,
rukavice pletené, pletené vesty a svetry, pletené šály,
pletené čepice, pletené vložky do rukavic, dětské vrchní
pletené ošacení, pullovery, twinsety (soupravy pulovru a
vesty stejné barvy nebo vzoru), pletené a stávkové prádlo
jako např. plavky, plážové obleky, sportovní ošacení,
spodní prádlo, trička a trikoty, košile, kalhoty, vrchní
ošacení, halenky, sukně, šaty, dámské pracovní pláště,
módní ošacení (počesávané halenky), domácí ošacení
(župany, pyžama, noční košile, šátky, čepce, čepice
koupací, plážové nebo toaletní, dámské osnovní punčochy,
ponožky a podkolenky, barety, klobouky, lodičky, obuv
turistická, obuv sportovní, obuv pletená.

(5) léčivé přípravky s dermatologickými a
gynekologickými účinky pro lokální a celkovou potřebu.

(5) léčivé přípravky s dermatologickými a
gynekologickými účinky pro lokální a celkovou potřebu.

(35) inzertní, reklamní a propagační činnost, poskytování
pomoci při provozu obchodu, obstaravatelská a
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, zejména v
oblasti energetiky, marketing, obchodní výstavy, obchodní
administrativa, dovoz a vývoz elektřiny; (39) doprava a
skladování, zejména distribuce a transfer elektřiny, rozvod
tepla, doprava a skladování radioaktivních odpadů,
pronájem dopravních prostředků a skladišť; (42)
inženýrská, projekční, poradenská a zástupčí činnost,
zejména v odvětví energetiky, pronájem strojů a přístrojů
sloužících pro přenos elektřiny, vývoj a tvorba software,
ubytovací a stravovací služby.

(35) inzertní, reklamní a propagační činnost, poskytování
pomoci při provozu obchodu, obstaravatelská a
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, zejména v
oblasti energetiky, marketing, obchodní výstavy, obchodní
administrativa, dovoz a vývoz elektřiny; (39) doprava a
skladování, zejména distribuce a transfer elektřiny, rozvod
tepla, doprava a skladování radioaktivních odpadů,
pronájem dopravních prostředků a skladišť; (42)
inženýrská, projekční, poradenská a zástupčí činnost,
zejména v odvětví energetiky, pronájem strojů a přístrojů
sloužících pro přenos elektřiny, vývoj a tvorba software,
ubytovací a stravovací služby.

(3) mýdla, tekutá mýdla, šampony, kondicionéry, šampony
tělové, pěny do koupele, pleťová a tělová kosmetika,
krémy, deodoranty pro osobní potřebu, přípravky pro
bělení, prací prostředky, (i tekuté), aviváže, tekuté mycí a
čistící prostředky, zubní pasty, přípravky pro čištění,
leštění, odmašťování a broušení, tělová mléka, čistící
mléka, pleťové vody; (5) přípravky pro čištění a

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

24, 25

5

5

35, 39, 42

35, 39, 42

3, 5, 16

O 171147

O 171281

O 171282

O 171392

O 171393

O 171468

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

SUPERSPROX, a.s., Poděbradská 28, Praha 9, Česká
republika

Dostál David, Sv. Čecha 100, Brno, Česká republika

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, Praha 4, Česká
republika

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, Praha 4, Česká
republika

ČEZ, a.s., Jungmannova 29, Praha 1, Česká republika

ČEZ, a.s., Jungmannova 29, Praha 1, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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12.09.2001

19.09.2001

20.09.2001

21.09.2001

21.09.2001

08.10.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

12.09.2001

19.09.2001

20.09.2001

21.09.2001

21.09.2001

08.10.2001
(540)

(540)

(540)

CEprocurement.com

DEPRESS

SPORTVEST s. r. o.

(740)

(740) (740)

(740)

JUDr. Růžička Michal, CSc., Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou 12,
Praha 7

JUDr. Růžička Michal, CSc., Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou 12,
Praha 7

Ing. Soukup Petr, Patentová kancelář, Švédská 3, Olomouc

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

(554) Prostorová

(540)

(540)

osvěžování vzduchu, deodoranty (jiné než pro osobní
potřebu), hygienické výrobky pro osobní hygienu zařazení
do třídy 5, antibakteriální a dezinfekční přípravky; (16)
tiskoviny a výrobky z papíru jako letáky, katalogy,
kalendáře, fotografie, etikety, tašky papírové, plakáty,
kartony, pohlednice, gratulace, obálky, samolepky, tašky
umělohmotné.

(3) mýdla, tekutá mýdla, šampony, kondicionéry, šampony
tělové, pěny do koupele, pleťová a tělová kosmetika,
krémy, deodoranty pro osobní potřebu, přípravky pro
bělení, prací prostředky, (i tekuté), aviváže, tekuté mycí a
čistící prostředky, zubní pasty, přípravky pro čištění,
leštění, odmašťování a broušení, tělová mléka, čistící
mléka, pleťové vody; (5) přípravky pro čištění a
osvěžování vzduchu, deodoranty (jiné než pro osobní
potřebu), hygienické výrobky pro osobní hygienu zařazené
do třídy 5, antibakteriální a dezinfekční přípravky; (16)
tiskoviny a výrobky z papíru jako letáky, katalogy,
kalendáře, fotografie, etikety, tašky papírové, plakáty,
kartony, pohlednice, gratulace, obálky, samolepky, tašky
umělohmotné.

(35) reklamní činnost; (41) pořádání anket a soutěží.

(35) obchodní a podnikatelské informace, dražby, odborné
obchodní poradenství; (38) přenos zpráv a obrázků pomocí
počítačů; (39) doručování zboží; (42) pronájem počítačů,

počítačové programování, tvorba software, poradenské
služby v oblasti počítačového hardware, pronájem času k
počítačovým databázím, pronájem počítačového software,
údržba počítačových programů, počítačové systémové
analýzy.

(24) tkaniny a textilie pro výrobu oděvů a kusového
textilu, bytového textilu a ložního prádla, ručníky, utěrky,
povlečení, prostěradla, přehozy, potahy, závěsy, záclony,
ubrusy, prostírání, kapesníky látkové, šatovky, nábytkové,
ložní a stolní tkaniny; (25) pánské, dámské a dětské prádlo,
pánské, dámské, dětské a sportovní oděvy a textilní
výrobky všeho druhu zařazené v této třídě, ponožky,
punčochové zboží, silonové punčocháče a veškeré silonové
výrobky, slipy, trenýrky, boxeršortky, spodky, kalhotky,
kalhotky s nohavičkou, stahovací kalhotky, podprsenky,
lambády, korzety, živůtky, podvazky, erotické prádlo,
noční oblečení, nátělníky, spodní košilky, bavlněná trika,
elastické kalhotky, tepláky, teplákové soupravy, mikiny,
roláky, svetry, sportovní oblečení, elastická trika, halenky,
šaty, kostýmy, sukně, body, kombinézy, saka, košile,
bundy, vesty, kabáty, pláštěnky, noční košile, pyžama,
overaly, stenokroje, oblečení pro volný čas, plavky a
plážové oblečení, župany, vázanky, motýlky, šály, šátky,
klobouky, čepice, čelenky, barety a ostatní kloboučnické
zboží, rukavice, zástěry, obuv všeho druhu, polobotky,
domácí a sportovní obuv, vysoké boty, veškeré druhy
džínových oděvů a prádla; (26) krajky, stuhy, šněrovadla,
zipy, knoflíky, háčky, očka, poutka a ostatní galanterie,
prýmkařské zboží, výšivky, nášivky, záplaty nažehlovací
na opravu textilu, záplaty jako textilní ozdoby, spony a
sponky k oděvnímu zboží, ke kravatám, k prádlu, ke
kloboučnickému a čepičkářskému zboží a k obuvi, tkaničky
a tkanice, spony do vlasů a paruk.

(35) činnost organizačních a ekonomických poradců,
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu; (36)
zprostředkovatelská činnost v oblasti leasingových smluv,
pronájem technologií a technologických celků formou
leasingu.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

3, 5, 16

35, 41

35, 38, 39, 42

24, 25, 26

35, 36

3, 32, 33

O 171469

O 171676

O 171700

O 171718

O 171734

O 172208

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

TOMIL s.r.o., Gen. Svatoně 149/IV, Vysoké Mýto,
Česká republika

TOMIL s.r.o., Gen. Svatoně 149/IV, Vysoké Mýto,
Česká republika

Králík Jiří, Vršava 4968, Zlín, Česká republika

CEprocurement. com, a. s., Pod pramenem 3, Praha
4, Česká republika

David Píchal, Smržická 379, Kostelec na Hané, Česká
republika

SPORTVEST s. r. o., K Žižkovu 4, Praha 9, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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09.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

09.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Soukup Petr, Patentová kancelář, Švédská 3, Olomouc

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann, patentová,
známková a právní kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7

Ing. Soukup Petr, Patentová kancelář, Švédská 3, Olomouc

Ing. Soukup Petr, Patentová kancelář, Švédská 3, Olomouc

(554) Prostorová

(540)

(540)

(540)

(540)

(3) kosmetické a voňavkářské přípravky všeho druhu,
například pro koupele, pro opalování, pro pěstění těla,
parfumerie, vonné, čistící a éterické oleje, vlasové vody,
mycí prostředky pro toaletní účely, ústní vody, přísady do
koupelí, šampony tělové i vlasové; (32) nealkoholické
nápoje sycené i nesycené, včetně nápojů minerálních,
šumivých a energetických, sirupy, koncentráty a jiné
přípravky pro přípravu nápojů, ovocné šťávy a nápoje s
ovocných šťáv, stolní a minerální vody, diabetické a
dietetické nápoje neléčebné, dětské nealkoholické sekty,
pivo; (33) alkoholické nápoje, zejména vína včetně
šumivých, perlivých a sektů, aperitivy, vína a likéry pro
trávení, sekty, nízkoalkoholické míchané nápoje, bowle,
vinné nápoje, likéry, destiláty, lihoviny.

(11) svítidla, včetně svítidel na obráběcí stroje.

(11) zařízení a výrobky pro vaření, pečení, smažení,
topení, ohřívání, chlazení, větrání, úpravu vzduchu, úpravu
a rozvod vody, zařízení na výrobu páry, vše pro kuchyňské
i průmyslové účely a pro  všechny druhy paliv, a to včetně
náhradních dílů a příslušenství, například kamna, pece,
plynové, elektrické a kombinované sporáky, sporáky na
tuhá paliva, vařidlové desky, trouby, grily, plynové kotle,
průtokové ohřívače vody, elektrické vyhřívané zásobníky
vody, plynová a elektrická topidla, odsavače par,
mikrovlnné trouby, rošty, pánve a topinkovače, ledničky,
mrazničky, chladničky, varné konvice, kávovary,

elektrické fritézy, elektrické vařiče, inhalační přístroje, s
výjimkou přístrojů pro lékařské účely; (21) drobné
přenosné výrobky, náčiní a nádoby na vaření, pečení,
smažení, topení, ohřívání, chlazení, na výrobu páry, a to
včetně náhradních dílů a příslušenství, vše pro kuchyňské
účely a spadající do této třídy; (35) obstaravatelská a
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, exportu a
importu, pomoc při řízení velkoobchodní a maloobchodní
činnosti firem, obchodní administrativa, kancelářské práce,
obchodně zastupitelská činnost v oblasti obchodu,
propagace, reklama, inzerce a služby spojené s
provozováním obchodní činnosti, poskytování obchodních
informací; (37) montáž, servis, oprava a údržba všech
výrobků uvedených ve tř. 11 a 21; (39) zásilková obchodní
činnost, doprava, přeprava, skladování, balení a distribuce
všech uvedených výrobků; (42) výzkum, vývoj, projekce,
konstrukce a poradenská činnost v oblasti všech výrobků
uvedených ve třídách 11 a 21.

(11) zařízení a výrobky pro vaření, pečení, smažení,
topení, ohřívání, chlazení, větrání, úpravu vzduchu, úpravu
a rozvod vody, zařízení na výrobu páry, vše pro kuchyňské
i průmyslové účely a pro  všechny druhy paliv, a to včetně
náhradních dílů a příslušenství, například kamna, pece,
plynové, elektrické a kombinované sporáky, sporáky na
tuhá paliva, vařidlové desky, trouby, grily, plynové kotle,
průtokové ohřívače vody, elektrické vyhřívané zásobníky
vody, plynová a elektrická topidla, odsavače par,
mikrovlnné trouby, rošty, pánve a topinkovače, ledničky,
mrazničky, chladničky, varné konvice, kávovary,
elektrické fritézy, elektrické vařiče, inhalační přístroje, s
výjimkou přístrojů pro lékařské účely; (21) drobné
přenosné výrobky, náčiní a nádoby na vaření, pečení,
smažení, topení, ohřívání, chlazení, na výrobu páry, a to
včetně náhradních dílů a příslušenství, vše pro kuchyňské
účely a spadající do této třídy; (35) obstaravatelská a
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, exportu a
importu, pomoc při řízení velkoobchodní a maloobchodní
činnosti firem, obchodní administrativa, kancelářské práce,
obchodně zastupitelská činnost v oblasti obchodu,
propagace, reklama, inzerce a služby spojené s
provozováním obchodní činnosti, poskytování obchodních
informací; (37) montáž, servis, oprava a údržba všech
výrobků uvedených ve tř. 11 a 21; (39) zásilková obchodní
činnost, doprava, přeprava, skladování, balení a distribuce
všech uvedených výrobků; (42) výzkum, vývoj, projekce,
konstrukce a poradenská činnost v oblasti všech výrobků
uvedených ve třídách 11 a 21.

(511)

(511)

(511)

11

11, 21, 35, 37, 39, 42

11, 21, 35, 37, 39, 42

O 172244

O 172268

O 172270

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

PEMI Trade, s. r. o., Slezské náměstí 19, Bílovec,
Česká republika

Osvětlení Černoch s. r. o., Netlucká 200/A, Praha
10 - Dubeč, Česká republika

MORA - TOP s. r. o., Dvorská 894/17, Šternberk,
Česká republika

MORA - TOP s. r. o., Dvorská 894/17, Šternberk,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)
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10.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

10.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Mgr. Fořt Vojtěch, advokát, Npor. O. Bartoška 15,
Domažlice

Mgr. Fořt Vojtěch, advokát, Npor. O. Bartoška 15,
Domažlice

Mgr. Fořt Vojtěch, advokát, Npor. O. Bartoška 15,
Domažlice

Mgr. Fořt Vojtěch, advokát, Npor. O. Bartoška 15,
Domažlice

Mgr. Fořt Vojtěch, advokát, Npor. O. Bartoška 15,
Domažlice

Mgr. Fořt Vojtěch, advokát, Npor. O. Bartoška 15,
Domažlice

Mgr. Fořt Vojtěch, advokát, Npor. O. Bartoška 15,
Domažlice

(590)

(590)

(590)

(590)

(590)

(590)

(590)

Barevná

Barevná

Barevná

Barevná

Barevná

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(31) krmiva suchá pro zvířata.

(31) krmiva suchá pro zvířata.

(31) krmiva suchá pro zvířata.

(31) krmiva suchá pro zvířata.

(31) krmiva suchá pro zvířata.

(31) krmiva suchá pro zvířata.

(31) krmiva suchá pro zvířata.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

31

31

31

31

31

31

31

O 172277

O 172279

O 172281

O 172283

O 172285

O 172287

O 172289

O 172317

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

ČESKÉ SANO spol. s r.o., Npor. O. Bartoška 15,
Domažlice, Česká republika

ČESKÉ SANO spol. s r.o., Npor. O. Bartoška 15,
Domažlice, Česká republika

ČESKÉ SANO spol. s r.o., Npor. O. Bartoška 15,
Domažlice, Česká republika

ČESKÉ SANO spol. s r.o., Npor. O. Bartoška 15,
Domažlice, Česká republika

ČESKÉ SANO spol. s r.o., Npor. O. Bartoška 15,
Domažlice, Česká republika

ČESKÉ SANO spol. s r.o., Npor. O. Bartoška 15,
Domažlice, Česká republika

ČESKÉ SANO spol. s r.o., Npor. O. Bartoška 15,
Domažlice, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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10.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

12.10.2001

15.10.2001

16.10.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

10.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

12.10.2001

15.10.2001

16.10.2001

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

KATY

GUSTOSO

SAILOR

POLAR BEAR

CARLSBAD AQUALINEA

Canto

(740)

(740)

Ing. Jaromír Přikryl, Patentová a známková kancelář,
Včelín 1161, Hulín

JUDr. Mrázek Josef, advokát, Křižíkova 1, Praha 8 - Karlín

(540)

(5) potraviny pro batolata; (29) ovoce a zelenina
konzervované, sušené a zavařené (kromě bramborových
lupínků), želé, džemy, kompoty, mléko a mléčné výrobky;
(30) čaj, kakao, cukr, čokoláda, cukrovinky, sušenky, rýže,
mouka a přípravky z obilnin, chléb, pečivo, zmrzlina, med,
sirup melasový.

(29) maso, ryby, drůbež a zvěřina, masové výtažky,
polévky, instantní a předpřipravená jídla vyráběná z
potravin uvedených v této třídě, ovoce a zelenina
konzervované, sušené, zavařené a mražené, želé, džemy,
kompoty, vejce, mléko a mléčné výrobky, oleje a tuky
jedlé; (30) káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo,
kávové náhražky, mouka a přípravky z obilnin, instantní a
předpřipravená jídla vyráběná z potravin uvedených v této
třídě, chléb, pečivo, cukrovinky, zmrzlina, med, sirup
melasový, droždí, prášky do těsta, sůl, hořčice, ocet, nálevy
(k ochucení), koření, led pro osvěžení, kečup, majonéza,
omáčky (chuťové, kořeněné), pizza.

(33) alkoholické nápoje (s výjimkou piv).

(33) alkoholické nápoje (s výjimkou piv).

(10) kompresivní návleky, pružné ortopedické bandáže,
kompresivní punčochové výrobky, kompresivní návleky a
části ústroje zhotovené z pružné pleteniny, pružná
pletenina pro léčebné účely; (24) textilie a textilní výrobky
neobsažené v jiných třídách; (25) oděvy všeho druhu,
spodní prádlo všeho druhu.

(3) mýdla, parfumerie, vonné oleje, kosmetika, vlasové
vody; (32) minerální vody, stolní vody, limonády, výrobky
z minerálních vod.

(29) arašídy zpracované, krokety, bramborové lupínky,
nasolené potraviny, oříšky zpracované, konzervované
ovoce, sušené ovoce, kandované ovoce, sušené arašídy,
pražené a/nebo solené arašídy, chipsy, smažené bramborové
tyčinky, sušená a konzervovaná zelenina; (30) crackery,
snacky, obilninové výrobky, pečivo, výrobky z mouky,
sušenky, preclíky ve tvaru tyčinek, slané tyčinky, slané
sušenky, slané preclíky, trvanlivé pečivo, trvanlivé
cukrovinky, chléb, cukroví, cukrovinky, arašídové
cukrovinky, kokosové cukrovinky, oříškové cukrovinky,
čokoláda, cukrovinky s čokoládou, sušenky s čokoládou,
čokoládové tyčinky, extrudované výrobky z mouky,
pražená kukuřice, kořeněné a sýrové sušenky, křupky; (31)
čerstvé arašídy, ořechy, lískové oříšky.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

5, 29, 30

29, 30

33

33

10, 24, 25

3, 32

29, 30, 31

O 172319

O 172321

O 172323

O 172386

O 172422

O 172545

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

KAUFLAND Česká republika v.o.s., Pod Višňovkou
25, Praha 4, Česká republika

KAUFLAND Česká republika v.o.s., Pod Višňovkou
25, Praha 4, Česká republika

KAUFLAND Česká Republika v.o.s., Pod
Višňovkou 25, Praha 4, Česká republika

KAUFLAND Česká republika v.o.s., Pod Višňovkou
25, Praha 4, Česká republika

MAXIS a.s., Wenzigova 7, Praha 2, Česká republika

Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3,
Karlovy Vary, Česká republika

Canto, s.r.o., Kladská 956, Hradec Králové, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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237098, 237099, 237100, 237101, 237102, 237103, 237104, 237108, 237109, 237110, 237114, 237115, 237116, 237117, 237118,
237119, 237120, 237121, 237122, 237123, 237124, 237125, 237126, 237127, 237128, 237131, 237132, 237134, 237135, 237136,
237137, 237139, 237141, 237143, 237145, 237146, 237150, 237151, 237152, 237153, 237154, 237155, 237157, 237158, 237159,
237160, 237161, 237162, 237163, 237164, 237165, 237166, 237167, 237168, 237169, 237170, 237171, 237172, 237173, 237177,
237179, 237180, 237182, 237183, 237184, 237185, 237186, 237187, 237189, 237190, 237191, 237192, 237193, 237195, 237196,
237197, 237198, 237199, 237200, 237201, 237202, 237203, 237204, 237205, 237206, 237207, 237208, 237209, 237211, 237212,
237213, 237214, 237216, 237217, 237218, 237219, 237220, 237221, 237222, 237223, 237224, 237225, 237225, 237227, 237228,
237229, 237230, 237231, 237232, 237233, 237234, 237236, 237238, 237239, 237240, 237241, 237242, 237243, 237245, 237246,
237247, 237248, 237249, 237251, 237252, 237253, 237254, 237255, 237256, 237257, 237258, 237259, 237260, 237261, 237262,
237263, 237264, 237265, 237266, 237267, 237268, 237269, 237270, 237271, 237272, 237273, 237274, 237275, 237276, 237277,
237278, 237279, 237280, 237281, 237282, 237283, 237284, 237285, 237286, 237287, 237288, 237289, 237290, 237291, 237292,
237293, 237294, 237295, 237296, 237297, 237298, 237299, 237300, 237301, 237302, 237303, 237304, 237305, 237306, 237307,
237308, 237309, 237310, 237311, 237312, 237313, 237314, 237315, 237316, 237317, 237318, 237319, 237321, 237322, 237323,
237324, 237325, 237326, 237327, 237328, 237329, 237330, 237331, 237332, 237333, 237334, 237335, 237336, 237337, 237338,
237339, 237340, 237341, 237343, 237344, 237345, 237346, 237347, 237348, 237349, 237350, 237351, 237352, 237353, 237354,
237355, 237356, 237357, 237358, 237359, 237360, 237361, 237362, 237363, 237364, 237365, 237366, 237367, 237368, 237369,
237370, 237371, 237372, 237373, 237374, 237375, 237376, 237377, 237378, 237379, 237380, 237381, 237382, 237383, 237384,
237385, 237386, 237388, 237389, 237390, 237391, 237392, 237393, 237394, 237395, 237396, 237397, 237398, 237399, 237400,
237401, 237402, 237403, 237404, 237405, 237406, 237407, 237408, 237409, 237410, 237411, 237412, 237413, 237414, 237415,
237416, 237417, 237418, 237419, 237420, 237421, 237422, 237423, 237424, 237425, 237426, 237427, 237428, 237429, 237430,
237431, 237432, 237433, 237434, 237435, 237436, 237437, 237438, 237439, 237440, 237441, 237442, 237443, 237444, 237445,
237446, 237447, 237448, 237449, 237450, 237451, 237452, 237453, 237454, 237455, 237456, 237457, 237458, 237459, 237460,
237461, 237462, 237463, 237464, 237465, 237466, 237467, 237468, 237469, 237470, 237471, 237472, 237473, 237474, 237475,
237476, 237477, 237478, 237479, 237480, 237481, 237482, 237483, 237484, 237485, 237486, 237487, 237488, 237489, 237490,
237491, 237492, 237493, 237494, 237495, 237496, 237497, 237498, 237499, 237500, 237501, 237502, 237503, 237504, 237505,
237506, 237507, 237508, 237509, 237510, 237511, 237512, 237513, 237514, 237515, 237516, 237517, 237518, 237519, 237520,
237521, 237522, 237523, 237524, 237525, 237526, 237527, 237528, 237529, 237530, 237531, 237532, 237533, 237534, 237535,
237536, 237537, 237538, 237539, 237540, 237541, 237542, 237543, 237544, 237545, 237546, 237547, 237548, 237549, 237550,
237551, 237552, 237553, 237554, 237555, 237556, 237557, 237559, 237560, 237561, 237562, 237563, 237564, 237565, 237566,
237567, 237568, 237569, 237570, 237571, 237572, 237573, 237574, 237575, 237576, 237577, 237578, 237579, 237580, 237581,
237582, 237583, 237584, 237585, 237586, 237587, 237588, 237589, 237590, 237591, 237592, 237593, 237594, 237595, 237596,
237597, 237598, 237599, 237600, 237601, 237602, 237603, 237604, 237605, 237606, 237607, 237608, 237609, 237610, 237611,
237612, 237613, 237614, 237615, 237616, 237617, 237618, 237619, 237620, 237621, 237622, 237623, 237624, 237625, 237626,
237627, 237628, 237629, 237630, 237631, 237632, 237633, 237634, 237635, 237636, 237637, 237638, 237639, 237640, 237641,
237642, 237643, 237644, 237645, 237646, 237647, 237648, 237649, 237651, 237652, 237653, 237654, 237655, 237656, 237657,
237658, 237659, 237660, 237661, 237662, 237663, 237664, 237665, 237666, 237667, 237669, 237670, 237671, 237672, 237673,
237674, 237675, 237676, 237677, 237678, 237679, 237680, 237681, 237682, 237683, 237684, 237685, 237686, 237687, 237688,
237689, 237690, 237691, 237692, 237693, 237694, 237695, 237696, 237697, 237698, 237699, 237700, 237701, 237702, 237703,
237704, 237705, 237706, 237707, 237708, 237709, 237710, 237711, 237712, 237713, 237714, 237715, 237716, 237717, 237718,
237719, 237720, 237721, 237722, 237723, 237724, 237725, 237726, 237727, 237728, 237729, 237730, 237731, 237732, 237733,
237734, 237735, 237736, 237737, 237738, 237739, 237740, 237741, 237742, 237743, 237744, 237745, 237746, 237747, 237748,
237749, 237750, 237751, 237752, 237753, 237754, 237755, 237756, 237757, 237758, 237759, 237760, 237761, 237762, 237763,
237764, 237765, 237766, 237767, 237768, 237769, 237770, 237771, 237772, 237773, 237774, 237775, 237776, 237777, 237778,
237779, 237780, 237781, 237782, 237783, 237785, 237786, 237787, 237788, 237789, 237790, 237791, 237792, 237793, 237794,
237795, 237796, 237797, 237798, 237799, 237800, 237801, 237802, 237803, 237804, 237805, 237806, 237807, 237808, 237809,
237810, 237811, 237812, 237813, 237814, 237815, 237816, 237817, 237818, 237819, 237820, 237821, 237822, 237823, 237824,
237825, 237826, 237827, 237828, 237829, 237830, 237831, 237832, 237833, 237834, 237835, 237836, 237837, 237838, 237839,
237840, 237841, 237842, 237843, 237844, 237845, 237846, 237847, 237848, 237849, 237850, 237851, 237852, 237853, 237854,
237855, 237856, 237857, 237858, 237859, 237860, 237861, 237862, 237863, 237864, 237865, 237866, 237867, 237868, 237869,
237870, 237871, 237872, 237873, 237874, 237875, 237876, 237877, 237878, 237879, 237880, 237881, 237882, 237883, 237884,
237885, 237886, 237887, 237888, 237889, 237890, 237891, 237892, 237893, 237894, 237895, 237896, 237897, 237898, 237899,
237900, 237901, 237902, 237903, 237904, 237905, 237906, 237907, 237908, 237909, 237910, 237911, 237912, 237913, 237914,
237915, 237916, 237917, 237918, 237919, 237920, 237921, 237922, 237923, 237924, 237925, 237926, 237927, 237928, 237929,
237930, 237931, 237932, 237933, 237934, 237935, 237936, 237937, 237938, 237939, 237940, 237941, 237942, 237943, 237944,
237945, 237946, 237947, 237948, 237949, 237950, 237951, 237952, 237953, 237954, 237955, 237956, 237957, 237958, 237959,
237960, 237961, 237962, 237963, 237964, 237965, 237966, 237967, 237968, 237969, 237970, 237971, 237972, 237973, 237974,
237975, 237976, 237977, 237978, 237979, 237980, 237981, 237982, 237983, 237984, 237986, 237987, 237988, 237989, 237990,
237991, 237992, 237993, 237994, 237995, 237996, 237997, 237998, 237999, 238000, 238001, 238002, 238003, 238004, 238005,
238010, 238011, 238012, 238013, 238014, 238015, 238016, 238017, 238018, 238019, 238020, 238021, 238022, 238023, 238024,
238025, 238026, 238027, 238028, 238029, 238030, 238031, 238032, 238033, 238034, 238035, 238036, 238037, 238038, 238039,
238040, 238041, 238042, 238043, 238044, 238045, 238046, 238047, 238048, 238049, 238050, 238051, 238052, 238053, 238054,

238055, 238056, 238057, 238058, 238059, 238060, 238061, 238062, 238063, 238064, 238066, 238067, 238068.

Zápis ochranných známek bez změny
 ve vztahu ke zveřejněným přihláškám.

Číselný přehled
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 97850

O 105638

O 108136

O 108137

O 110412

O 110413

O 112840

O 122410

O 122640

O 122641

O 125775

01.03.1995

06.11.1995

31.01.1996

31.01.1996

17.04.1996

17.04.1996

09.07.1996

22.05.1997

30.05.1997

30.05.1997

26.09.1997

20.12.1996

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

01.03.1995

06.11.1995

31.01.1996

31.01.1996

17.04.1996

17.04.1996

09.07.1996

22.05.1997

30.05.1997

30.05.1997

26.09.1997

20.12.1996

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Česká nezávislá televizní společnost, s.r.o.,
Vladislavova 20, Praha 1, Česká republika

GLOBAL ONE COMMUNICATIONS
HOLDING B.V., P.O.Box 75 640, 1070 AP
Amsterdam, Holandsko

GLOBAL ONE COMMUNICATIONS
HOLDING B.V., P.O.Box 75 640, 1070 AP
Amsterdam, Holandsko

GLOBAL ONE COMMUNICATIONS
HOLDING B.V., P.O.Box 75 640, 1070 AP
Amsterdam, Holandsko

IDG Czechoslovakia a.s., Lužná 2, Praha 6,
Česká republika

IDG Czechoslovakia a.s., Lužná 2, Praha 6,
Česká republika

WTM s.r.o., U dubu 53, Praha 4, Česká republika

Advance Magazine Publishers Inc., 350
Madison Avenue, New York, Spojené státy
americké, New York

CET 21, s.r.o., V Jámě 12, Praha 1, Česká
republika

CET 21, s.r.o., V Jámě 12, Praha 1, Česká
republika

Red Bull GmbH, Brunn 115, Fuschl am See,
Rakousko

CET 21, s.r.o., V jámě 12, Praha 1, Česká
republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

15.03.2000

15.03.2000

11.07.2001

12.01.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

01.03.2005

06.11.2005

31.01.2006

31.01.2006

17.04.2006

17.04.2006

09.07.2006

22.05.2007

30.05.2007

30.05.2007

26.09.2007

20.12.2006

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237098

237099

237100

237101

237102

237103

237104

237108

237109

237110

237114

237115

Zápis ochranných známek bez změny
 ve vztahu ke zveřejněným přihláškám
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 127738

O 127740

O 127745

O 127752

O 127862

O 127863

O 127885

O 128469

O 128470

O 128688

O 129129

O 131288

O 131897

31.10.1995

25.10.1996

28.07.1995

30.03.1995

30.03.1995

20.02.1995

16.12.1997

16.12.1997

22.12.1997

12.01.1998

30.03.1998

16.04.1998

29.04.1998

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

31.10.1995

25.10.1996

28.07.1995

30.03.1995

30.03.1995

20.02.1995

16.12.1997

16.12.1997

22.12.1997

12.01.1998

30.03.1998

16.04.1998

29.04.1998

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

CET 21, s.r.o., V Jámě 12, Praha 1, Česká
republika

CET 21, s.r.o., V jámě 12, Praha 1, Česká
republika

CET 21, s.r.o., V jámě 12, Praha 1, Česká
republika

CET 21, s.r.o., V jámě 12, Praha 1, Česká
republika

CET 21, s.r.o., V Jámě 12, Praha 1, Česká
republika

CET 21, s.r.o., V Jámě 12, Praha 1, Česká
republika

ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4,
Česká republika

ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4,
Česká republika

Balakom a.s., Podvihovská 12, Opava, Česká
republika

Music Model Trust spol. s r.o., Vlašimská 10,
Praha 10, Česká republika

LEASING CAR SERVICE s.r.o., Mládeže
5/1237, Praha 6, Česká republika

Mladá fronta, a.s., Radlická 61, Praha 5, Česká
republika

Dipl.Ing. Wild Herbert, Allerbeckerstrasse 103,
Langenberg, Německo

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

12.04.2000

12.01.2000

12.01.2000

12.01.2000

12.01.2000

12.04.2000

11.07.2001

11.07.2001

17.11.1999

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

31.10.2005

25.10.2006

28.07.2005

30.03.2005

30.03.2005

20.02.2005

16.12.2007

16.12.2007

22.12.2007

12.01.2008

30.03.2008

16.04.2008

29.04.2008

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237116

237117

237118

237119

237120

237121

237122

237123

237124

237125

237126

237127

237128
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 132247

O 134690

O 134691

O 136432

O 136736

O 137722

O 137723

O 139509

O 140270

O 140853

O 141352

O 141401

O 142633

24.07.1998

24.07.1998

02.10.1998

12.10.1998

16.11.1998

16.11.1998

27.01.1999

22.02.1999

12.03.1999

30.03.1999

31.03.1999

06.05.1999

06.05.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

24.07.1998

24.07.1998

02.10.1998

12.10.1998

16.11.1998

16.11.1998

27.01.1999

22.02.1999

12.03.1999

30.03.1999

31.03.1999

06.05.1999

06.05.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

SAUL, spol. s r.o., Průběžná 1550/85, Praha 10,
Česká republika

Jurka Jan, Golfová 13/938, Praha 10, Česká
republika

Kubík Zdeněk, Na Lysinách 26, Praha 4, Česká
republika

SPORT LAND s.r.o., Rokytova 28, Brno, Česká
republika

Internet World Media Inc., 20 Ketchum Street,
Westport, Spojené státy americké, Connecticut

Internet World Media Inc., 20 Ketchum Street,
Westport, Spojené státy americké, Connecticut

MAXIMA REALITY, s.r.o., Nerudova 234/45,
Praha 1, Česká republika

Severočeské sběrné suroviny a. s., Matoušova
21, Liberec III, Česká republika

Milan Unzeitig - QUEEN - Vyšívání Módních
Vzorů, Švestková 1, Brno, Česká republika

Naturprodukt CZ spol.s r.o., Mládežnická
9/1563, Havířov-Podlesí, Česká republika

WETRA - XT, ČR s.r.o., Přádova 2098, Praha 8,
Česká republika

Pivovar Litovel a.s., Palackého 934, Litovel,
Česká republika

Pivovar Litovel a.s., Palackého 934, Litovel,
Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

13.09.2000

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

24.07.2008

24.07.2008

02.10.2008

12.10.2008

16.11.2008

16.11.2008

27.01.2009

22.02.2009

12.03.2009

30.03.2009

31.03.2009

06.05.2009

06.05.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237131

237132

237134

237135

237136

237137

237139

237141

237143

237145

237146

237150

237151
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 142634

O 142635

O 142637

O 142638

O 142640

O 143314

O 143517

O 143550

O 143551

O 143552

O 143553

O 143554

O 143555

06.05.1999

06.05.1999

06.05.1999

06.05.1999

28.05.1999

04.06.1999

07.06.1999

07.06.1999

07.06.1999

07.06.1999

07.06.1999

07.06.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

06.05.1999

06.05.1999

06.05.1999

06.05.1999

28.05.1999

04.06.1999

07.06.1999

07.06.1999

07.06.1999

07.06.1999

07.06.1999

07.06.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Pivovar Litovel a.s., Palackého 934, Litovel,
Česká republika

Pivovar Zubr a.s., Komenského 35, Přerov,
Česká republika

Pivovar Zubr a.s., Komenského 35, Přerov,
Česká republika

Jihočeské mlékárny, a.s., Rudolfovská 83,
České Budějovice, Česká republika

KAM NA PARDUBICKU s.r.o., tř. Míru 60,
Pardubice, Česká republika

Jordana Cosmetics Corporation, 2035 East
49th Street, Los Angeles, Spojené státy americké,
California

Teleglobe International Corporation , 11480
Commerce Park Drive, Reston, Spojené státy
americké, Virginia

Teleglobe International Corporation , 11480
Commerce Park Drive, Reston, Spojené státy
americké, Virginia

Teleglobe International Corporation , 11480
Commerce Park Drive, Reston, Spojené státy
americké, Virginia

Teleglobe International Corporation , 11480
Commerce Park Drive, Reston, Spojené státy
americké, Virginia

Teleglobe International Corporation , 11480
Commerce Park Drive, Reston, Spojené státy
americké, Virginia

Teleglobe International Corporation , 11480
Commerce Park Drive, Reston, Spojené státy
americké, Virginia

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

06.05.2009

06.05.2009

06.05.2009

06.05.2009

28.05.2009

04.06.2009

07.06.2009

07.06.2009

07.06.2009

07.06.2009

07.06.2009

07.06.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237152

237153

237154

237155

237157

237158

237159

237160

237161

237162

237163

237164

237165
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 143556

O 143557

O 143558

O 143559

O 143560

O 143561

O 143562

O 143563

O 143564

O 143817

O 144025

O 144441

07.06.1999

07.06.1999

07.06.1999

07.06.1999

07.06.1999

07.06.1999

07.06.1999

07.06.1999

07.06.1999

14.06.1999

21.06.1999

30.06.1999

09.07.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

07.06.1999

07.06.1999

07.06.1999

07.06.1999

07.06.1999

07.06.1999

07.06.1999

07.06.1999

07.06.1999

14.06.1999

21.06.1999

30.06.1999

09.07.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Teleglobe International Corporation , 11480
Commerce Park Drive, Reston, Spojené státy
americké, Virginia

Teleglobe International Corporation , 11480
Commerce Park Drive, Reston, Spojené státy
americké, Virginia

Teleglobe International Corporation , 11480
Commerce Park Drive, Reston, Spojené státy
americké, Virginia

Teleglobe International Corporation , 11480
Commerce Park Drive, Reston, Spojené státy
americké, Virginia

Teleglobe International Corporation , 11480
Commerce Park Drive, Reston, Spojené státy
americké, Virginia

Teleglobe International Corporation , 11480
Commerce Park Drive, Reston, Spojené státy
americké, Virginia

Teleglobe International Corporation , 11480
Commerce Park Drive, Reston, Spojené státy
americké, Virginia

Teleglobe International Corporation , 11480
Commerce Park Drive, Reston, Spojené státy
americké, Virginia

Teleglobe International Corporation , 11480
Commerce Park Drive, Reston, Spojené státy
americké, Virginia

ZEMPOMARKET a.s., Bečváry, Česká republika

Ag 21, a.s., Družstevní 104, Pardubice, Česká
republika

VÍNO Mikulov, a.s., Průmyslový areál 1220,
Mikulov, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

07.06.2009

07.06.2009

07.06.2009

07.06.2009

07.06.2009

07.06.2009

07.06.2009

07.06.2009

07.06.2009

14.06.2009

21.06.2009

30.06.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237166

237167

237168

237169

237170

237171

237172

237173

237177

237179

237180

237182
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 144803

O 144804

O 144806

O 144807

O 144808

O 144971

O 144989

O 145326

O 145433

O 145436

O 145625

O 145984

O 146249

09.07.1999

09.07.1999

09.07.1999

09.07.1999

16.07.1999

19.07.1999

29.07.1999

02.08.1999

02.08.1999

09.08.1999

19.08.1999

27.08.1999

03.09.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

09.07.1999

09.07.1999

09.07.1999

09.07.1999

16.07.1999

19.07.1999

29.07.1999

02.08.1999

02.08.1999

09.08.1999

19.08.1999

27.08.1999

03.09.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

NOVEX spol. s r.o., K Novému dvoru 31, Praha
4, Česká republika

NOVEX spol. s r.o., K Novému dvoru 31, Praha
4, Česká republika

NOVEX spol s r.o., K Novému dvoru 31, Praha 4,
Česká republika

NOVEX spol. s r.o., K Novému dvoru 31, Praha
4, Česká republika

NOVEX spol. s r.o., K Novému dvoru 31, Praha
4, Česká republika

Reliant Energy, Incorporated, 1111 Louisiana,
Houston, Spojené státy americké, Texas

LACHEMA, a.s., Karásek 1, Brno, Česká
republika

Philip Morris ČR a.s., Vítězná 1, Kutná Hora,
Česká republika

International Publishing House "ANNA",
s.r.o., Ostrovského 30, Praha 5, Česká republika

BONAVITA SERVIS spol. s r.o., Tematinska 2,
Bratislava, Slovenská republika

NETLINK, a.s., Na Bojišti 2, Praha 2, Česká
republika

Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2, Česká
republika

Zemědělské družstvo Měčín, Měčín, Česká
republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

17.05.2000

11.07.2001

12.07.2000

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

13.12.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

09.07.2009

09.07.2009

09.07.2009

09.07.2009

09.07.2009

16.07.2009

19.07.2009

29.07.2009

02.08.2009

02.08.2009

09.08.2009

19.08.2009

27.08.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237183

237184

237185

237186

237187

237189

237190

237191

237192

237193

237195

237196

237197
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 146466

O 146597

O 146609

O 146637

O 146683

O 146684

O 146686

O 146951

O 146969

O 147024

O 147026

O 147027

O 147113

08.09.1999

08.09.1999

08.09.1999

09.09.1999

09.09.1999

09.09.1999

16.09.1999

16.09.1999

20.09.1999

20.09.1999

20.09.1999

22.09.1999

30.09.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

08.09.1999

08.09.1999

08.09.1999

09.09.1999

09.09.1999

09.09.1999

16.09.1999

16.09.1999

20.09.1999

20.09.1999

20.09.1999

22.09.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

CET 21, s.r.o., V jámě 12, Praha 1, Česká
republika

Kolb a Kellner,spol.s.r.o. , Klimentská 46, Praha
1, Česká republika

Petr Huk, Lipanská 228, Kolín III, Česká
republika

Česká programová společnost spol.s.r.o., Pod
višňovkou 21, Praha 4, Česká republika

AGFTRADING, a.s., Roháčova 83, Praha 3,
Česká republika

AGFTRADING, a.s., Roháčova 83, Praha 3,
Česká republika

AGFTRADING, a.s., Roháčova 83, Praha 3,
Česká republika

Robek Robert, Jilemnická 782, Praha 9, Česká
republika

INTERNATIONAL Publishing HOUSE
"ANNA", s.r.o., Ostrovského 30, Praha 5, Česká
republika

HYPOVEREINSBANK CZ a.s., Italská 24,
Praha 2, Česká republika

HYPOVEREINSBANK CZ a.s., Italská 24,
Praha 2, Česká republika

HYPOVEREINSBANK CZ a.s., Italská 24,
Praha 2, Česká republika

S.T.S. SWIFT TEXTILE SERVIS s.r.o., Pražská
33, Plzeň, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

03.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

08.09.2009

09.09.2009

09.09.2009

09.09.2009

16.09.2009

16.09.2009

20.09.2009

20.09.2009

20.09.2009

22.09.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237198

237199

237200

237201

237202

237203

237204

237205

237206

237207

237208

237209

237211
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 147439

O 147441

O 147442

O 147446

O 147495

O 147498

O 147513

O 147582

O 147632

O 147689

O 147733

O 148002

30.09.1999

30.09.1999

30.09.1999

01.10.1999

01.10.1999

01.10.1999

05.10.1999

06.10.1999

08.10.1999

11.10.1999

19.10.1999

19.10.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

30.09.1999

30.09.1999

30.09.1999

30.09.1999

01.10.1999

01.10.1999

01.10.1999

05.10.1999

06.10.1999

08.10.1999

11.10.1999

19.10.1999

19.10.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Masný průmysl - Krásno, spol.s r.o., Třída T.
Bati 4, Zlín, Česká republika

Masný průmysl - Krásno, spol.s r.o., Třída T.
Bati 4, Zlín, Česká republika

Masný průmysl - Krásno, spol.s r.o., Třída T.
Bati 4, Zlín, Česká republika

Rybářské sdružení České republiky, Pražská
58, České Budějovice, Česká republika

ČESKÝ TELECOM, a.s., Olšanská 5, Praha 3,
Česká republika

Gola Alexander, Puškinova 10, Brno, Česká
republika

Americas International Advisors s.r.o.,
Václavské náměstí 62, Praha 1, Česká republika

SLEZSKÝ FOTBALOVÝ CLUB OPAVA,
akciová společnost, Lipová 2, Opava, Česká
republika

KONE Corporation, Kartanontie 1, Helsinky,
Finsko

Česká společnost pro inteligentní dopravní
systémy (ČSITS), Za Vokovickou vozovnou 19,
Praha 6, Česká republika

Průdek Vítězslav, Vinařská 2, Mikulov, Česká
republika

PORADCE PODNIKATELE s.r.o., Seifertova 17,
Praha 3, Česká republika

SUN MICROSYSTEMS, INC., 901 San Antonio
Road, Palo Alto, Spojené státy americké,
California

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

30.09.2009

30.09.2009

30.09.2009

30.09.2009

01.10.2009

01.10.2009

01.10.2009

05.10.2009

06.10.2009

08.10.2009

11.10.2009

19.10.2009

19.10.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237212

237213

237214

237216

237217

237218

237219

237220

237221

237222

237223

237224
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 148008

O 148032

O 148032

O 148847

O 148976

O 149038

O 149071

O 149390

O 149421

O 149572

O 149634

O 149892

O 150075

20.10.1999

20.10.1999

15.11.1999

17.11.1999

19.11.1999

22.11.1999

02.12.1999

02.12.1999

06.12.1999

07.12.1999

14.12.1999

20.12.1999

20.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

20.10.1999

20.10.1999

15.11.1999

17.11.1999

19.11.1999

22.11.1999

02.12.1999

02.12.1999

06.12.1999

07.12.1999

14.12.1999

20.12.1999

20.12.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO.,
LTD., 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka
Prefecture, Japonsko

MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO.,
LTD., 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka
Prefecture, Japonsko

Pavla Kubášková, Kosoř 64, Praha - západ,
Česká republika

Asociace "Společně proti obezitě a nadváze" ,
Klimentská 52, Praha 1, Česká republika

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ,
Čechova 1151, Mladá Boleslav, Česká republika

HUGHES ELECTRONICS CORPORATION,
200 North Sepulveda Boulevard, El Segundo,
Spojené státy americké, California

Ing. Vlasta Čižmářová, Žlutava 52, Napajedla,
Česká republika

Go Fly Limited, Enterprise House, Stansted
Airport, Essex, Velká Británie

Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas
Boulevard, Irving, Spojené státy americké, Texas

Agentura MANON, spol.s r.o., Oldřichova 42,
Praha 2, Česká republika

Seznam.cz, a.s., Naskové 1, Praha 5, Česká
republika

KRAUG Sport & Fitness s.r.o., nám. Republiky
61, Žďár nad Sázavou, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.03.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

20.10.2009

20.10.2009

15.11.2009

17.11.2009

19.11.2009

22.11.2009

02.12.2009

02.12.2009

06.12.2009

07.12.2009

14.12.2009

20.12.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237225

237225

237227

237228

237229

237230

237231

237232

237233

237234

237236

237238

237239
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 150084

O 150306

O 150349

O 150350

O 150351

O 150520

O 151125

O 151126

O 151310

O 151349

O 151405

O 151410

O 151430

22.12.1999

23.12.1999

23.12.1999

23.12.1999

30.12.1999

21.01.2000

21.01.2000

27.01.2000

28.01.2000

31.01.2000

31.01.2000

31.01.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

22.12.1999

23.12.1999

23.12.1999

23.12.1999

30.12.1999

21.01.2000

21.01.2000

27.01.2000

28.01.2000

31.01.2000

31.01.2000

31.01.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Rudolf Jurajda - firma ROLF, Bacov 396,
Prostřední Bečva, Česká republika

SUN MICROSYSTEMS, INC., 901 San Antonio
Road, Palo Alto, Spojené státy americké,
California

Zdeněk Šoula, Filipova 12, Brno, Česká
republika

Zděněk Šoula, Filipova 12, Brno, Česká
republika

Zdeněk Šoula, Filipova 12, Brno, Česká
republika

Olympus Kogaku Kogyo Kabushiki Kaisha
also trading as Olympus Optical Co., Ltd.,
43-2, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo,
Japonsko

Českomoravská elektrotechnická asociace,
Dačického 10, Praha 4, Česká republika

Českomoravská elektrotechnická asociace,
Dačického 10, Praha 4, Česká republika

SEDBA-Baking, s.r.o., Francouzská 98, Praha
10, Česká republika

PROGRAF spol.s r.o., Záhřebská 33, Praha 2,
Česká republika

RNDr. Pařízek Radim, Karla Svobody 130/95,
Plesná, Česká republika

FATEM - TV a.s., Tkalovská 1/3, Brno, Česká
republika

JAGUAR CARS LIMITED, Browns Lane,
Allesley, Coventry, Velká Británie

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

20.12.2009

22.12.2009

23.12.2009

23.12.2009

23.12.2009

30.12.2009

21.01.2010

21.01.2010

27.01.2010

28.01.2010

31.01.2010

31.01.2010

31.01.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237240

237241

237242

237243

237245

237246

237247

237248

237249

237251

237252

237253

237254
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 151431

O 151652

O 152202

O 152474

O 152507

O 152556

O 152621

O 152624

O 152631

O 152677

O 152798

O 152910

31.01.2000

07.02.2000

22.02.2000

24.02.2000

25.02.2000

28.02.2000

29.02.2000

29.02.2000

29.02.2000

01.03.2000

06.03.2000

08.03.2000

10.03.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

31.01.2000

07.02.2000

22.02.2000

24.02.2000

25.02.2000

28.02.2000

30.12.1999

30.12.1999

29.02.2000

01.03.2000

08.09.1999

08.03.2000

10.03.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

JAGUAR CARS LIMITED, Browns Lane,
Allesley, Coventry, Velká Británie

PANAX Co., s.r.o., Šumavská 5, Praha 2, Česká
republika

Patron R.M. s.r.o., Lnáře 223, Strakonice, Česká
republika

Amazon.com, Inc., 1200-12th Avenue South,
Suite 1200, Seattle, Spojené státy americké,
Washington

AŠTÁNGA AJURVÉDA s.r.o., Karlovo nám. 17,
Praha 2, Česká republika

FISCHER, s.r.o., Provaznická 13, Praha 1, Česká
republika

Noosh, Inc., 3401 Hillview Avenue, Building B,
Palo Alto, Spojené státy americké, California

Noosh, Inc., 3401 Hillview Avenue, Building B,
Palo Alto, Spojené státy americké, California

Ing. Vrba Lubomír, Mazurská 521/11, Praha 8,
Česká republika

DaimlerChrysler Corporation, 1000 Chrysler
Drive, City of Auburn Hills, Spojené státy
americké, Michigan

COOKSON PLASTIC MOLDING CORP., 787
Watervliet Shaker Road, Latham, Spojené státy
americké, New York

BOHEMIA TOYS, spol. s r.o., ul. Kpt. Jaroše
482, Sedlčany, Česká republika

TREBAG AG AS TRUSTEE OF MUCHA
TRUST, Hasenacker 32, Schaan, Lichtenštejnsko

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

31.01.2010

07.02.2010

22.02.2010

24.02.2010

25.02.2010

28.02.2010

28.02.2010

28.02.2010

28.02.2010

01.03.2010

06.03.2010

08.03.2010

10.03.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237255

237256

237257

237258

237259

237260

237261

237262

237263

237264

237265

237266
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 152983

O 152985

O 153052

O 153053

O 153088

O 153089

O 153149

O 153150

O 153200

O 153217

O 153219

O 153272

O 153395

10.03.2000

13.03.2000

13.03.2000

14.03.2000

14.03.2000

15.03.2000

15.03.2000

17.03.2000

17.03.2000

17.03.2000

21.03.2000

21.03.2000

23.03.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

10.03.2000

13.03.2000

13.03.2000

14.03.2000

14.03.2000

15.03.2000

15.03.2000

17.03.2000

17.03.2000

17.03.2000

21.03.2000

21.03.2000

23.03.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

TREBAG AG AS TRUSTEE OF MUCHA
TRUST, Hasenacker 32, Schaan, Lichtenštejnsko

EuroTel Praha, spol. s r.o. , Sokolovská 855,
Praha 9, Česká republika

EuroTel Praha, spol.s r.o. , Sokolovská 855,
Praha 9, Česká republika

ELEKTROSPOJ s.r.o., Radiová 2, Praha 10,
Česká republika

ELEKTROSPOJ s.r.o., Radiová 2, Praha 10,
Česká republika

Ing. Grünfeld Petr, Tichá 14, Jablonec nad
Nisou, Česká republika

Ing. Grünfeld Petr, Tichá 14, Jablonec nad
Nisou, Česká republika

Benešová Ludmila, Táborská 372, Mladá
Boleslav, Česká republika

FAIR AGENCY spol. s r.o., Hlinky 112, Brno,
Česká republika

Asociace "Společnost proti obezitě a
nadváze", Klimentská 52, Praha 1, Česká
republika

PhDr. Houdek Lubomír, Milady Horákové
853/80, Praha 7, Česká republika

ZENIT spol. s r.o., Pražská 162, Čáslav, Česká
republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

16.05.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

10.03.2010

13.03.2010

13.03.2010

14.03.2010

14.03.2010

15.03.2010

15.03.2010

17.03.2010

17.03.2010

17.03.2010

21.03.2010

21.03.2010

23.03.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237267

237268

237269

237270

237271

237272

237273

237274

237275

237276

237277

237278

237279
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 153514

O 153531

O 153548

O 153577

O 153587

O 153588

O 153590

O 153591

O 153605

O 153606

O 153618

O 153656

O 153660

24.03.2000

24.03.2000

27.03.2000

27.03.2000

27.03.2000

27.03.2000

27.03.2000

27.03.2000

27.03.2000

27.03.2000

28.03.2000

28.03.2000

28.03.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

24.03.2000

24.03.2000

27.03.2000

27.03.2000

27.03.2000

27.03.2000

27.03.2000

27.03.2000

27.03.2000

27.03.2000

28.03.2000

28.03.2000

28.03.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

B.U.M.International, Inc., 141 Industrial
Highway, P.O.Box 240, Slatersville, Spojené státy
americké, Rhode Island

Axes Computers s.r.o., Kollárova 1, Plzeň,
Česká republika

THORMA Výroba k.s., Šávoĺská cesta 1,
Fiĺakovo, Slovenská republika

PhDr. Bruzlová Anna, Bayerova 24, Brno,
Česká republika

NATURPUR spol. s r.o., Rodinná 1015/13,
Havířov-Bludovice, Česká republika

NATURPUR spol. s r.o., Rodinná 1015/13,
Havířov-Bludovice, Česká republika

NATURPUR spol. s r.o., Rodinná 1015/13,
Havířov-Bludovice, Česká republika

NATURPUR spol. s r.o., Rodinná 1015/13,
Havířov-Bludovice, Česká republika

Ing. Peremilovský Radek, Masarykova 405,
Železný Brod, Česká republika

Ing. Peremilovský Radek, Masarykova 405,
Železný Brod, Česká republika

Ing. Benedikt František, Španielova 1293,
Praha 6 - Řepy, Česká republika

Tellabs Oy (a Finnish corporation) ,
Sinikalliotie 7, Espoo, Finsko

Storm Telecommunications Limited, 87
Cheapside, London, Velká Británie

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

24.03.2010

24.03.2010

27.03.2010

27.03.2010

27.03.2010

27.03.2010

27.03.2010

27.03.2010

27.03.2010

27.03.2010

28.03.2010

28.03.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237280

237281

237282

237283

237284

237285

237286

237287

237288

237289

237290

237291

237292
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 153661

O 153662

O 153663

O 153673

O 153675

O 153699

O 153700

O 153701

O 153712

O 153771

O 153811

O 153819

O 153833

28.03.2000

28.03.2000

28.03.2000

28.03.2000

29.03.2000

29.03.2000

29.03.2000

29.03.2000

30.03.2000

31.03.2000

03.04.2000

03.04.2000

03.04.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

28.03.2000

28.03.2000

28.03.2000

28.03.2000

29.03.2000

29.03.2000

29.03.2000

29.03.2000

30.03.2000

31.03.2000

03.04.2000

03.04.2000

03.04.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Storm Telecommunications Limited, 87
Cheapside, London, Velká Británie

Storm Telecommunications Limited, 87
Cheapside, London, Velká Británie

Storm Telecommunications Limited, 87
Cheapside, London, Velká Británie

ČESKÝ ROZHLAS, Vinohradská 12, Praha 2,
Česká republika

ČESKÝ ROZHLAS, Vinohradská 12, Praha 2,
Česká republika

Storm Telecommunications Limited, 87
Cheapside, London, Velká Británie

Storm Telecommunications Limited, 87
Cheapside, London, Velká Británie

Storm Telecommunications Limited, 87
Cheapside, London, Velká Británie

KALMA komanditní společnost, Ostravská
256, Sviadnov, Česká republika

BEC, a.s., Čechyňská 14a, Brno-město, Česká
republika

SDRUŽENÍ PRO VÝROBU A ODBYT
LIKÉRŮ, s.r.o., Vyhlídky 17, Krásná Lípa u
Rumburka, Česká republika

Zdeněk Makovička - VYDAVATELSTVÍ ZT,
Brdičkova 1918/7, Praha 5 - Stodůlky, Česká
republika

MIMOSA, a.s., Růmy 4050, Zlín, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

28.03.2010

28.03.2010

28.03.2010

28.03.2010

28.03.2010

29.03.2010

29.03.2010

29.03.2010

29.03.2010

30.03.2010

31.03.2010

03.04.2010

03.04.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237293

237294

237295

237296

237297

237298

237299

237300

237301

237302

237303

237304

237305
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 153920

O 153933

O 153961

O 153962

O 153963

O 153968

O 153969

O 153970

O 153971

O 153989

O 153998

O 154032

O 154100

03.04.2000

04.04.2000

04.04.2000

04.04.2000

04.04.2000

04.04.2000

04.04.2000

04.04.2000

05.04.2000

05.04.2000

05.04.2000

06.04.2000

06.04.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

03.04.2000

07.02.2000

17.02.2000

17.02.2000

28.01.2000

04.04.2000

04.04.2000

04.04.2000

05.04.2000

05.04.2000

05.04.2000

06.04.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Ing. Plischke Petr, Haškova 978, Liberec, Česká
republika

PRIORITY s.r.o., Průhon 3337, Mělník, Česká
republika

ATV Privat-TV Services AG,
Aspernbrückengasse 2, Wien, Rakousko

ATV Privat-TV Services AG,
Aspernbrückengasse 2, Wien, Rakousko

ATV Privat-TV Services AG,
Aspernbrückengasse 2, Wien, Rakousko

SUN MICROSYSTEMS, INC., 901 San Antonio
Road, Palo Alto, Spojené státy americké,
California

FELIX SOLIS, S.A., Autovia de Andalucia km.
199, Valdepenas, Španělsko

No Name s.r.o., nám. Jiřího z Lobkovic 18, Praha
3, Česká republika

Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao
Corporation), 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-
Chome, Chuo-ku, Tokyo, Japonsko

KLINMAM CZECH, spol. s r.o., Obřanská 593,
Bílovice nad Svitavou, Česká republika

Šalanský Bohuslav, Bělohorská 186/541, Praha
6, Česká republika

Philip Morris Products S.A., quai Jeanrenaud 3,
CH-2000, Neuchatel, Švýcarsko

MAXIMUM TOP, s.r.o., Borodinova 1, Brno,
Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

03.04.2010

03.04.2010

04.04.2010

04.04.2010

04.04.2010

04.04.2010

04.04.2010

04.04.2010

04.04.2010

05.04.2010

05.04.2010

05.04.2010

06.04.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237306

237307

237308

237309

237310

237311

237312

237313

237314

237315

237316

237317

237318
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 154115

O 154156

O 154344

O 154360

O 154361

O 154362

O 154422

O 154474

O 154475

O 154476

O 154477

O 154544

07.04.2000

12.04.2000

12.04.2000

12.04.2000

12.04.2000

13.04.2000

14.04.2000

14.04.2000

14.04.2000

14.04.2000

17.04.2000

17.04.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

06.04.2000

07.04.2000

12.04.2000

12.04.2000

12.04.2000

12.04.2000

13.04.2000

14.04.2000

14.04.2000

14.04.2000

14.04.2000

17.04.2000

17.04.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Park Plaza European Trademarks, Inc.,
Kohlrainstrasse 10, Kuesnaeht, Švýcarsko

DYNYBYL, spol.s r.o., Barákova 237, Říčany,
Česká republika

Doc. RNDr. DrSc. Škvára František, Jirečkova
18, Praha 7, Česká republika

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300
Park Avenue, New York, Spojené státy americké,
New York

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300
Park Avenue, New York, Spojené státy americké,
New York

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300
Park Avenue, New York, Spojené státy americké,
New York

DATEV eG, Paumgartnerstr. 6 - 14, Nürnberg,
Německo

Patria Online, a.s., Škrétova 12, Praha 2, Česká
republika

Patria Online, a.s., Škrétova 12, Praha 2, Česká
republika

Patria Online, a.s., Škrétova 12, Praha 2, Česká
republika

Patria Online, a.s., Škrétova 12, Praha 2, Česká
republika

MOTOROLA, INC., 1303 East Algonquin Road,
Schaumburg, Spojené státy americké, Illinois

Spice Entertainment, Inc., 680 North
Lakeshore Drive, Chicago, Spojené státy americké,
Illinois

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

06.04.2010

07.04.2010

12.04.2010

12.04.2010

12.04.2010

12.04.2010

13.04.2010

14.04.2010

14.04.2010

14.04.2010

14.04.2010

17.04.2010

17.04.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237319

237321

237322

237323

237324

237325

237326

237327

237328

237329

237330

237331
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 154557

O 154579

O 154580

O 154608

O 154787

O 154802

O 154810

O 154859

O 154872

O 154874

O 154896

O 154917

O 154967

18.04.2000

18.04.2000

18.04.2000

21.04.2000

21.04.2000

21.04.2000

26.04.2000

26.04.2000

26.04.2000

27.04.2000

27.04.2000

28.04.2000

28.04.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

18.04.2000

18.04.2000

18.04.2000

21.04.2000

21.04.2000

21.04.2000

26.04.2000

26.04.2000

26.04.2000

27.04.2000

27.04.2000

28.04.2000

28.04.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Ing. Hálek Vítězslav, Čajkovského 954, Hradec
Králové 9, Česká republika

Ing. Hálek Vítězslav, Čajkovského 954, Hradec
Králové 9, Česká republika

Ing. Mensa Martin, Hráského 1925/15, Praha 4
- Chodov, Česká republika

FRANCE-TCHECOSLOVAQUIE spol.s r.o.,
Hubičkova 1112/3, Praha 4, Česká republika

The Procter&Gamble Company, One
Procter&Gamble Plaza, Cincinnati, Spojené státy
americké, Ohio

Mascolo PLC, Summerdown Manor, Effingham
Hill, Dorking RH5 6ST, Surrey, Velká Británie

Amitee Cosmetics, Inc. a California
corporation, 151 Kalmus Drive, Suite H-3, Costa
Mesa, Spojené státy americké, California

VEROGEL s.r.o., Janderov, Chrudim-Presy,
Česká republika

VEROGEL s.r.o., Janderov, Chrudim-Presy,
Česká republika

B - TRADING spol. s r.o., Šmahova 111, Brno,
Česká republika

COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société
anonyme), 126-130, rue Jules Guesde, Levallois-
Perret, Francie

United Energy, a.s., Most - Komořany čp. 2,
Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

18.04.2010

18.04.2010

18.04.2010

21.04.2010

21.04.2010

21.04.2010

26.04.2010

26.04.2010

26.04.2010

27.04.2010

27.04.2010

28.04.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237332

237333

237334

237335

237336

237337

237338

237339

237340

237341

237343

237344

237345
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 154968

O 154996

O 154997

O 154998

O 154999

O 155002

O 155004

O 155005

O 155006

O 155007

O 155008

O 155009

O 155014

02.05.2000

02.05.2000

02.05.2000

02.05.2000

02.05.2000

02.05.2000

02.05.2000

02.05.2000

02.05.2000

02.05.2000

02.05.2000

02.05.2000

03.05.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

02.05.2000

02.05.2000

02.05.2000

02.05.2000

02.05.2000

02.05.2000

02.05.2000

02.05.2000

02.05.2000

02.05.2000

02.05.2000

02.05.2000

03.05.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

United Energy, a.s., Most - Komořany čp. 2,
Česká republika

Autoklub České republiky, Opletalova 29,
Praha 1, Česká republika

Autoklub České republiky, Opletalova 29,
Praha 1, Česká republika

Autoklub České republiky, Opletalova 29,
Praha 1, Česká republika

Autoklub České republiky, Opletalova 29,
Praha 1, Česká republika

Autoklub České republiky, Opletalova 29,
Praha 1, Česká republika

Autoklub České republiky, Opletalova 29,
Praha 1, Česká republika

Autoklub České republiky, Opletalova 29,
Praha 1, Česká republika

Autoklub České republiky, Opletalova 29,
Praha 1, Česká republika

Autoklub České republiky, Opletalova 29,
Praha 1, Česká republika

Autoklub České republiky, Opletalova 29,
Praha 1, Česká republika

Autoklub České republiky, Opletalova 29,
Praha 1, Česká republika

ATOS BOHEMIA, s.r.o., Nádražní 249, Malé
Svatoňovice, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

28.04.2010

02.05.2010

02.05.2010

02.05.2010

02.05.2010

02.05.2010

02.05.2010

02.05.2010

02.05.2010

02.05.2010

02.05.2010

02.05.2010

02.05.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237346

237347

237348

237349

237350

237351

237352

237353

237354

237355

237356

237357

237358
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 155041

O 155078

O 155097

O 155109

O 155120

O 155142

O 155147

O 155148

O 155157

O 155161

O 155178

O 155193

O 155196

04.05.2000

04.05.2000

04.05.2000

05.05.2000

05.05.2000

05.05.2000

05.05.2000

05.05.2000

05.05.2000

09.05.2000

09.05.2000

09.05.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

04.05.2000

04.05.2000

04.05.2000

05.05.2000

05.05.2000

04.02.2000

05.05.2000

05.05.2000

05.05.2000

09.05.2000

09.05.2000

09.05.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

ŠKODA AUTO a. s., Tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav, Česká republika

BALTACI a. s., Lešetín II. č. 651, Zlín, Česká
republika

Imperial Tobacco Limited, PO Box 244,
Southville, Bristol, Velká Británie

Slavomír Hadraba, Gorkého 50, Brno, Česká
republika

Výstup Petr, Mikulovická 539, Pardubice, Česká
republika

Petr Maroň, Na sídlišti 591, Světlá nad Sázavou,
Česká republika

Navigation Technologies Corporation , 10400
West Higgins Road, Rosemont, Spojené státy
americké, Illinois

Wm. WRIGLEY Jr. Company, 410 N. Michigan
Avenue, Chicago, Spojené státy americké, Illinois

PRESCRIPTIVES INC. a Delaware
corporation, 767 Fifth Avenue, New York,
Spojené státy americké, New York

ENZYMA, spol. s r. o., Kaštanová 143, Brno,
Česká republika

Petr Smělík, Bezručova 1402, Holešov, Česká
republika

BEC odpady s.r.o., Pekařská 21, Litoměřice,
Česká republika

Portal Software, Inc., Corporation of the
State of Delaware, 10200 South DeAnza
Boulevard, Cupertino, Spojené státy americké,
California

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

03.05.2010

04.05.2010

04.05.2010

04.05.2010

05.05.2010

05.05.2010

05.05.2010

05.05.2010

05.05.2010

05.05.2010

09.05.2010

09.05.2010

09.05.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237359

237360

237361

237362

237363

237364

237365

237366

237367

237368

237369

237370
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 155300

O 155309

O 155324

O 155325

O 155328

O 155332

O 155335

O 155338

O 155372

O 155379

O 155385

O 155393

11.05.2000

11.05.2000

11.05.2000

11.05.2000

11.05.2000

12.05.2000

12.05.2000

12.05.2000

15.05.2000

15.05.2000

15.05.2000

15.05.2000

16.05.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

11.05.2000

11.05.2000

11.05.2000

11.05.2000

11.05.2000

12.05.2000

12.05.2000

12.05.2000

15.05.2000

15.05.2000

15.05.2000

15.05.2000

16.05.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Ford Motor Company, The American Road,
Dearborn, Spojené státy americké, Michigan

Ford Motor Company, The American Road,
Dearborn, Spojené státy americké, Michigan

BAKARE - GASTROSERVIS s.r.o., Opletalova
28, Praha 1, Česká republika

BAKARE - GASTROSERVIS s.r.o., Opletalova
28, Praha 1, Česká republika

VERMIKO, s.r.o., Kostelecká 578, Praha 9 -
Čakovice, Česká republika

PROMON, spol. s r.o., Na Vinobraní 1792/55,
Praha 10, Česká republika

FMC Corporation, 1735 Market Street,
Philadelphia, Spojené státy americké,
Pennsylvania

ABAKA, s.r.o., Pospíšilova 281, Hradec Králové,
Česká republika

Ing. Chábera Vladimír, CSc., Emy Destinové
27, České Budějovice, Česká republika

Inovant, Inc., 900 Metro Center Boulevard,
Foster City, Spojené státy americké, California

DETA, spol. s r.o., Myslínova 38a, Brno, Česká
republika

MC Complete, s.r.o., Riegrova 415, Praha 9 -
Klánovice, Česká republika

SDRUŽENÍ MORAVSKÝCH LYŽAŘSKÝCH
ŠKOL (SMLŠ), Červenohorské sedlo, Domašov u
Jeseníku, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

11.05.2010

11.05.2010

11.05.2010

11.05.2010

11.05.2010

12.05.2010

12.05.2010

12.05.2010

15.05.2010

15.05.2010

15.05.2010

15.05.2010

16.05.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237371

237372

237373

237374

237375

237376

237377

237378

237379

237380

237381

237382

237383
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 155408

O 155442

O 155471

O 155550

O 155579

O 155584

O 155600

O 155601

O 155625

O 155656

O 155661

O 155664

O 155702

16.05.2000

17.05.2000

18.05.2000

19.05.2000

19.05.2000

19.05.2000

19.05.2000

22.05.2000

23.05.2000

23.05.2000

23.05.2000

24.05.2000

24.05.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

16.05.2000

17.11.1999

18.05.2000

19.05.2000

19.05.2000

19.05.2000

19.05.2000

22.05.2000

23.05.2000

23.05.2000

23.05.2000

24.05.2000

24.05.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

FRANCE-TCHECOSLOVAQUIE spol. s r.o.,
Hubičkova 1112/3, Praha 4, Česká republika

RWE Plus Aktiengesellschaft, Kruppstrasse 5,
Essen, Německo

Paseka Roman, Hálkova 56, Krnov, Česká
republika

ČESKÝ TELECOM, a.s., Olšanská 5, Praha 3,
Česká republika

Palm, Inc., 5470 Great America Parkway, Santa
Clara, Spojené státy americké, California

SMOZA, s.r.o., Galašova 851, Hranice, Česká
republika

SMOZA, s.r.o., Galašova 851, Hranice, Česká
republika

Computer Associates Think, Inc., One
Computer Associates Plaza, Islandia, Spojené státy
americké, New York

APP Czech s. r. o., Na Strži 63, Praha 4, Česká
republika

TCT, a. s., Vidče 96, Rožnov pod Radhoštěm,
Česká republika

PRIMO PLUS k. s., Únětice 19, Praha - západ,
Česká republika

INVA GROUP a. s., T. G. Masaryka 463,
Frýdek-Místek, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

16.05.2010

17.05.2010

18.05.2010

19.05.2010

19.05.2010

19.05.2010

19.05.2010

22.05.2010

23.05.2010

23.05.2010

23.05.2010

24.05.2010

24.05.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237384

237385

237386

237388

237389

237390

237391

237392

237393

237394

237395

237396

237397
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 155729

O 155762

O 155766

O 155773

O 155774

O 155777

O 155778

O 155789

O 155809

O 155810

O 155811

O 155812

O 155816

25.05.2000

25.05.2000

25.05.2000

25.05.2000

25.05.2000

25.05.2000

26.05.2000

26.05.2000

26.05.2000

26.05.2000

26.05.2000

29.05.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

25.05.2000

25.05.2000

25.05.2000

25.05.2000

25.05.2000

25.05.2000

26.05.2000

26.05.2000

26.05.2000

26.05.2000

26.05.2000

29.05.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

CEZTel, a. s., Jungmannova 29, Praha 1, Česká
republika

ALPI SPORT CENTRUM s. r. o., 9. května
1134, Příbor, Česká republika

AMR AMARANTH a. s., Resslova 956, Hradec
Králové, Česká republika

Playboy Enterprises International, Inc. , 680
North Lake Shore Drive, Chicago, Spojené státy
americké, Illinois

Jan Liszner, V rokli 1583, Mělník - Vehlovice,
Česká republika

OBEROI HOTELS PVT. LIMITED, 4, Mangoe
Lane, Calcutta, Indie

Servis jeřábů, a. s., Netovická 374, Slaný, Česká
republika

EXPA - Ing. Kamil Chmelár, Jelšova 3,
Bratislava, Slovenská republika

EXODUS COMMUNICATIONS, INC., 2831
Mission College Boulevard, Santa Clara, Spojené
státy americké, California

EXODUS COMMUNICATIONS, INC., 2831
Mission College Boulevard, Santa Clara, Spojené
státy americké, California

EXODUS COMMUNICATIONS, INC., 2831
Mission College Boulevard, Santa Clara, Spojené
státy americké, California

EXODUS COMMUNICATIONS, INC., 2831
Mission College Boulevard, Santa Clara, Spojené
státy americké, California

Mgr. Vaněček Michal, Veletržní 69, Praha 7,
Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

25.05.2010

25.05.2010

25.05.2010

25.05.2010

25.05.2010

25.05.2010

26.05.2010

26.05.2010

26.05.2010

26.05.2010

26.05.2010

29.05.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237398

237399

237400

237401

237402

237403

237404

237405

237406

237407

237408

237409

237410
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 155819

O 155826

O 155903

O 155963

O 155967

O 155979

O 155980

O 155981

O 156058

O 156066

O 156069

O 156098

O 156099

29.05.2000

29.05.2000

31.05.2000

01.06.2000

01.06.2000

02.06.2000

02.06.2000

02.06.2000

05.06.2000

05.06.2000

05.06.2000

06.06.2000

06.06.2000

06.06.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

29.05.2000

29.05.2000

31.05.2000

01.06.2000

01.06.2000

02.06.2000

08.12.1999

02.06.2000

05.06.2000

05.06.2000

05.06.2000

06.06.2000

06.06.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Alexander Marek, Luleč, Česká republika

Ing. Jan Tykal - PROJEKT CONZULT, Měčín
134, Měčín, Česká republika

KLOFÁČ, spol. s r.o., Dolní 680, Brtnice, Česká
republika

Ingenix, Inc., 12125 Technology Drive, Eden
Prairie, Spojené státy americké, Minnesota

Stella International Spielgeräte GmbH,
Borsigstrasse 26, Lübbecke, Německo

E.B.I.S., s.r.o., Kopčianská 20/B, Bratislava,
Slovenská republika

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD., 28, Sungju-
dong, Changwon City, Jižní Korea

Tomáš Petr, Fibichova 30, Brno, Česká republika

Nehlsen Třinec, s.r.o., Jablunkovská 392,
Třinec, Česká republika

LES PRODUITS ADDICO, INC:, 88 Brunswick,
Dollard-Des-Ormeaux, Quebec, Kanada

Ing. Vladimír Kuba - AGRECO, A. Barcala
1430/27, České Budějovice, Česká republika

Allergan, Inc., 2525 Dupont Drive, Irvine,
Spojené státy americké, California

Allergan, Inc., 2525 Dupont Drive, Irvine,
Spojené státy americké, California

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

29.05.2010

29.05.2010

31.05.2010

01.06.2010

01.06.2010

02.06.2010

02.06.2010

02.06.2010

05.06.2010

05.06.2010

05.06.2010

06.06.2010

06.06.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237411

237412

237413

237414

237415

237416

237417

237418

237419

237420

237421

237422

237423
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 156111

O 156129

O 156151

O 156156

O 156183

O 156185

O 156186

O 156187

O 156204

O 156211

O 156245

O 156250

O 156317

07.06.2000

07.06.2000

07.06.2000

08.06.2000

08.06.2000

08.06.2000

08.06.2000

09.06.2000

09.06.2000

12.06.2000

12.06.2000

13.06.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

06.06.2000

07.06.2000

07.06.2000

07.06.2000

08.06.2000

08.06.2000

08.06.2000

08.06.2000

09.06.2000

09.06.2000

12.06.2000

12.06.2000

13.06.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Communication Design spol. s r. o.,
Bozděchova 7, Praha 5, Česká republika

TWIGA AGENTURA s.r.o., Lublaňská 55, Praha
2, Česká republika

ČKD Blansko Engineering, a. s., Gellhornova
8, Blansko, Česká republika

OPS spol. s r.o., U dráhy 16, Ostopovice, Česká
republika

Martin Trtík, Jablonského 5, Plzeň, Česká
republika

Schering-Plough Ltd., Töpferstrasse 5, Lucerne,
Švýcarsko

Unlimited Trading spol. s r. o., V bokách II
1047, Praha 5, Česká republika

CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, Rodney
Square North, 1100 North Market Street,
Wilmington, Spojené státy americké, Delaware

František Podškubka - VELA, Hlavní 842,
Ostrava - Poruba, Česká republika

DirectNet-EOS, spol. s r. o., Na Poříčí 12, Praha
1, Česká republika

F.T.W.O. Zlín, a.s., Svárovec 694, Zlín, Česká
republika

Martinkovič Ján, Jana Nečase 24, Brno, Česká
republika

BARDINET, Domaine de Fleurenne, Blanquefort,
Francie

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

06.06.2010

07.06.2010

07.06.2010

07.06.2010

08.06.2010

08.06.2010

08.06.2010

08.06.2010

09.06.2010

09.06.2010

12.06.2010

12.06.2010

13.06.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237424

237425

237426

237427

237428

237429

237430

237431

237432

237433

237434

237435
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 156325

O 156332

O 156336

O 156395

O 156396

O 156512

O 156548

O 156588

O 156589

O 156590

O 156591

O 156629

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

15.06.2000

15.06.2000

16.06.2000

19.06.2000

20.06.2000

20.06.2000

20.06.2000

20.06.2000

21.06.2000

21.06.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

15.06.2000

15.06.2000

16.06.2000

19.06.2000

20.06.2000

20.06.2000

20.06.2000

20.06.2000

21.06.2000

21.06.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

BE & NI GROUP a.s., Strakonická 25, Praha 5,
Česká republika

INFO ENGINEERING s.r.o., Plánská 11, Plzeň,
Česká republika

MOORE STEPHENS společnost s.r.o., Národní
28, Praha 1, Česká republika

MORAVSKÉ NOVINOVÉ NAKLADATELSTVÍ,
a.s., ul. Milady Horákové č. 9, Brno, Česká
republika

MORAVSKÉ NOVINOVÉ NAKLADATELSTVÍ,
a.s., ul. Milady Horákové č. 9, Brno, Česká
republika

BURDA Praha, spol. s r.o., Uruguayská 17,
Praha 2, Česká republika

ČESKÝ TELECOM, a.s., Olšanská 5, Praha 3,
Česká republika

Český normalizační institut, Biskupský dvůr 5,
Praha 1, Česká republika

Český normalizační institut, Biskupský dvůr 5,
Praha 1, Česká republika

Český normalizační institut, Biskupský dvůr 5,
Praha 1, Česká republika

Český normalizační institut, Biskupský dvůr 5,
Praha 1, Česká republika

Andrle Petr, Střední 137, Moravský Beroun,
Česká republika

BRELA, s.r.o., Svatohavelská 1054, Rychnov nad
Kněžnou, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

14.06.2010

14.06.2010

14.06.2010

15.06.2010

15.06.2010

16.06.2010

19.06.2010

20.06.2010

20.06.2010

20.06.2010

20.06.2010

21.06.2010

21.06.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237436

237437

237438

237439

237440

237441

237442

237443

237444

237445

237446

237447

237448
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 156639

O 156643

O 156645

O 156667

O 156669

O 156681

O 156753

O 156840

O 156844

O 156845

O 156846

O 156902

O 156903

21.06.2000

21.06.2000

22.06.2000

22.06.2000

22.06.2000

23.06.2000

26.06.2000

26.06.2000

26.06.2000

26.06.2000

28.06.2000

28.06.2000

29.06.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

21.06.2000

21.06.2000

22.06.2000

22.06.2000

22.06.2000

23.06.2000

26.06.2000

26.06.2000

26.06.2000

26.06.2000

28.06.2000

28.06.2000

29.06.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

V.D. WALKE a.s., Antala Staška 30, Praha 4,
Česká republika

O.K.V. Leasing s.r.o., Studentská 7, Žďár nad
Sázavou, Česká republika

BISMARK s.r.o., Předbranská 415, Uherský
Brod, Česká republika

Clark Net Project, spol. s r.o., Okružní 29 a,
Brno, Česká republika

UO TEX, s.r.o., Sokolská 5, Ústí nad Orlicí III,
Česká republika

Ing. Drobný Luděk, Lomená 258/12, Karlovy
Vary, Česká republika

Modellbahnpresse s.r.o., Kúty 1956, Zlín,
Česká republika

LYNX MARKETING, s.r.o., Dobřenice 175,
Česká republika

NYKL Josef, Vodní 13, Brno, Česká republika

Media Consult s. r. o., Pražská 99, České
Budějovice, Česká republika

MPCS, spol. s r.o., Velkomoravská 77, Hodonín,
Česká republika

Kovohutě Povrly, a.s., Mírová, Povrly, Česká
republika

Josef Kozumplík - JOKO, Letecká 1110,
Kunovice, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

21.06.2010

21.06.2010

22.06.2010

22.06.2010

22.06.2010

23.06.2010

26.06.2010

26.06.2010

26.06.2010

26.06.2010

28.06.2010

28.06.2010

29.06.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237449

237450

237451

237452

237453

237454

237455

237456

237457

237458

237459

237460

237461
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 157044

O 157090

O 157091

O 157093

O 157094

O 157095

O 157111

O 157112

O 157117

O 157150

O 157177

O 157188

O 157189

30.06.2000

30.06.2000

30.06.2000

30.06.2000

30.06.2000

03.07.2000

03.07.2000

03.07.2000

04.07.2000

04.07.2000

07.07.2000

07.07.2000

07.07.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

30.06.2000

30.06.2000

30.06.2000

30.06.2000

30.06.2000

03.04.2000

03.04.2000

03.07.2000

04.07.2000

28.04.2000

07.07.2000

07.07.2000

07.07.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Riviana Foods Inc., 2777 Allen Parkway,
Houston, Spojené státy americké, Texas

Riviana Foods Inc., 2777 Allen Parkway,
Houston, Spojené státy americké, Texas

Riviana Foods Inc., 2777 Allen Parkway,
Houston, Spojené státy americké, Texas

Teamconsult s.r.o., Chodská 11, Praha 2 -
Vinohrady, Česká republika

Teamconsult s.r.o., Chodská 11, Praha 2 -
Vinohrady, Česká republika

ELTERM,spol.s.r.o., Závadská 6, Bratislava,
Slovenská republika

ELTERM,spol.s.r.o., Závadská 6, Bratislava,
Slovenská republika

POKORNÝ, spol. s r.o., Pod sídlištěm 1, Brno,
Česká republika

I.D.C. Holding, a.s., Drieňová 3, Bratislava,
Slovenská republika

AW Creative Technologies Limited, Anglian
House, Ambury Road, Huntingdon,
Cambridgeshire,, Velká Británie

Konupčík Petr, Lipová Lázně 613, Česká
republika

POOR s.r.o., Příkop 8, Brno, Česká republika

u & we Advertising, spol. s r.o., Mělnická 31,
Brandýs n L. - Stará Boleslav, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

30.06.2010

30.06.2010

30.06.2010

30.06.2010

30.06.2010

03.07.2010

03.07.2010

03.07.2010

04.07.2010

04.07.2010

07.07.2010

07.07.2010

07.07.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237462

237463

237464

237465

237466

237467

237468

237469

237470

237471

237472

237473

237474
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 157193

O 157195

O 157196

O 157197

O 157198

O 157201

O 157207

O 157208

O 157219

O 157221

O 157222

O 157223

O 157224

07.07.2000

07.07.2000

07.07.2000

07.07.2000

07.07.2000

07.07.2000

07.07.2000

10.07.2000

10.07.2000

10.07.2000

10.07.2000

10.07.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

07.07.2000

07.07.2000

07.07.2000

07.07.2000

07.07.2000

07.07.2000

07.07.2000

10.07.2000

10.07.2000

10.07.2000

10.07.2000

10.07.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Lazard Strategic Coordination Company
LLC, 30 Rockefeller Plaza, New York, Spojené
státy americké, New York

Lazard Strategic Coordination Company
LLC, 30 Rockefeller Plaza, New York, Spojené
státy americké, New York

Lazard Strategic Coordination Company
LLC, 30 Rockefeller Plaza, New York, Spojené
státy americké, New York

Lazard Strategic Coordination Company
LLC, 30 Rockefeller Plaza, New York, Spojené
státy americké, New York

Missiva, spol. s r.o., V oblouku 588/21, Ústí nad
Labem, Česká republika

Jan Becher - Karlovarská becherovka, a.s., T.
G. Masaryka 57, Karlovy Vary, Česká republika

Jan Becher - Karlovarská becherovka, a.s., T.
G. Masaryka 57, Karlovy Vary, Česká republika

Moravskoslezské drůbežářské závody
PROMT a.s., Olomoucká 38, Opava, Česká
republika

Moravskoslezské drůbežářské závody
PROMT a.s., Olomoucká 38, Opava, Česká
republika

Moravskoslezské drůbežářské závody
PROMT a.s., Olomoucká 38, Opava, Česká
republika

COSMETIC KARL HADEK INTERNATIONAL
s.r.o., Přemyslovců 24, Ústí nad Labem, Česká
republika

COSMETIC KARL HADEK INTERNATIONAL
s.r.o., Přemyslovců 24, Ústí nad Labem, Česká
republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

07.07.2010

07.07.2010

07.07.2010

07.07.2010

07.07.2010

07.07.2010

07.07.2010

10.07.2010

10.07.2010

10.07.2010

10.07.2010

10.07.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237475

237476

237477

237478

237479

237480

237481

237482

237483

237484

237485

237486

237487
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 157251

O 157254

O 157255

O 157256

O 157265

O 157266

O 157277

O 157278

O 157279

O 157280

O 157283

O 157284

O 157285

10.07.2000

11.07.2000

11.07.2000

11.07.2000

11.07.2000

11.07.2000

11.07.2000

11.07.2000

11.07.2000

11.07.2000

11.07.2000

11.07.2000

11.07.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

10.07.2000

11.07.2000

11.07.2000

11.07.2000

11.07.2000

11.07.2000

11.07.2000

11.07.2000

11.07.2000

04.02.2000

11.07.2000

11.07.2000

11.07.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Kateřina Matoušková, Evropská 165/266, Praha
6, Česká republika

JK ubytování s.r.o., Schwaigrova 25, Brno, Česká
republika

Šoula Zdeněk, Filipova 12, Brno, Česká
republika

MAGIC ILLUSION spol.s.r.o., Kartouzská
16/2342, Praha 5, Česká republika

AXL, akciová společnost, ul. 3 května, Semily,
Česká republika

AXL, akciová společnost, ul.3. Května, Semily,
Česká republika

Kamenická Helena, Družstevní 106, Pardubice,
Česká republika

Parke, Davis & Co., Ltd., Lambert Court,
Chestnut Avenue, EASTLEIGH, Velká Británie

Parke, Davis & Co., Ltd., Lambert Court,
Chestnut Avenue, EASTLEIGH, Velká Británie

International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk,
Spojené státy americké, New York

Mars,Incorporated, 6885 Elm Street, Mc Lean,
Spojené státy americké, Virginia

LIFTEC GLOBAL spol.s r.o., Polygrafická 2,
P.O.BOX 43, Praha 10, Česká republika

LIFTEC GLOBAL spol.s r.o., Polygrafická 2,
P.O.BOX 43, Praha 10, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

10.07.2010

11.07.2010

11.07.2010

11.07.2010

11.07.2010

11.07.2010

11.07.2010

11.07.2010

11.07.2010

11.07.2010

11.07.2010

11.07.2010

11.07.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237488

237489

237490

237491

237492

237493

237494

237495

237496

237497

237498

237499
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 157286

O 157287

O 157288

O 157305

O 157327

O 157336

O 157337

O 157339

O 157342

O 157346

O 157347

O 157351

11.07.2000

11.07.2000

11.07.2000

12.07.2000

12.07.2000

13.07.2000

13.07.2000

13.07.2000

13.07.2000

13.07.2000

13.07.2000

13.07.2000

14.07.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

11.07.2000

11.07.2000

11.07.2000

12.07.2000

12.07.2000

13.07.2000

13.07.2000

13.07.2000

13.07.2000

13.07.2000

13.07.2000

13.07.2000

14.07.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

LIFTEC GLOBAL spol.s r.o., Polygrafická 2,
P.O.BOX 43, Praha 10, Česká republika

LIFTEC GLOBAL spol. s r.o., Polygrafická 2,
P.O.BOX 43, Praha 10, Česká republika

LIFTEC GLOBAL spol. s r.o., Polygrafická 2,
P.O.BOX 43, Praha 10, Česká republika

ČESKÁ SPOLEČNOST PODPORY ZDRAVÍ,
Vídeňská 800, IKEM pavilon S2, Praha 4, Česká
republika

Wildová Magdalena - TRANSLOGIC,
Mostecká 1, Praha 1, Česká republika

PLATIN s.r.o., Senovážné nám. 7, Praha 1, Česká
republika

ASTRA, spol. s r.o., Lomená 876, Uherské
Hradiště, Česká republika

EKO 98 s.r.o., Revoluční 1421/4, Ústí nad Labem,
Česká republika

URBIS-GEO s.r.o., Národní 41, Praha 1, Česká
republika

SENTI spol. s r.o., T.G.M. 1427, Nové Město nad
Metují, Česká republika

SENTI spol. s r.o., T.G.M. 1427, Nové Město nad
Metují, Česká republika

Pražské pivovary a.s., Nádražní 84, Praha 5,
Česká republika

CELEBRITY SERVICE s.r.o., Bacháčkova 4,
Praha 10, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

11.07.2010

11.07.2010

11.07.2010

12.07.2010

12.07.2010

13.07.2010

13.07.2010

13.07.2010

13.07.2010

13.07.2010

13.07.2010

13.07.2010

14.07.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237500

237501

237502

237503

237504

237505

237506

237507

237508

237509

237510

237511

237512
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 157370

O 157371

O 157375

O 157444

O 157445

O 157607

O 157608

O 157609

O 157610

O 157611

O 157629

O 157631

O 157703

14.07.2000

14.07.2000

18.07.2000

18.07.2000

20.07.2000

20.07.2000

20.07.2000

20.07.2000

20.07.2000

21.07.2000

21.07.2000

25.07.2000

25.07.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

14.07.2000

10.02.2000

18.07.2000

18.07.2000

19.06.2000

19.06.2000

10.07.2000

10.07.2000

10.07.2000

21.07.2000

21.07.2000

25.07.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

SAZKA, a.s., K Žižkovu 4, Praha 9 - Vysočany,
Česká republika

COMPAQ INFORMATION TECHNOLOGIES
GROUP, L.P. (a Texas Limited Partnership),
20555 State Highway 249, Houston, Spojené státy
americké, Texas

SHIMANO INC., 77, Oimatsu-Cho, 3-Cho, Sakai,
Osaka, Japonsko

SHIMANO INC., 77, Oimatsu-Cho, 3-Cho, Sakai,
Osaka, Japonsko

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300
Park Avenue, New York, Spojené státy americké,
New York

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300
Park Avenue, New York, Spojené státy americké,
New York

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300
Park Avenue, New York, Spojené státy americké,
New York

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300
Park Avenue, New York, Spojené státy americké,
New York

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300
Park Avenue, New York, Spojené státy americké,
New York

Bílí Tygři Liberec, s.r.o. , Jeronýmova 494/20,
Liberec 7, Česká republika

Sdružení vinařů Blatnice, Blatnice pod Svatým
Antonínkem 311, Česká republika

STAROBRNO, a.s., Hlinky 12, Brno, Česká
republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

14.07.2010

14.07.2010

18.07.2010

18.07.2010

20.07.2010

20.07.2010

20.07.2010

20.07.2010

20.07.2010

21.07.2010

21.07.2010

25.07.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237513

237514

237515

237516

237517

237518

237519

237520

237521

237522

237523

237524

237525
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 157704

O 157724

O 157745

O 157747

O 157752

O 157755

O 157770

O 157774

O 157775

O 157776

O 157787

O 157788

O 157797

25.07.2000

26.07.2000

26.07.2000

26.07.2000

26.07.2000

26.07.2000

26.07.2000

26.07.2000

26.07.2000

26.07.2000

26.07.2000

27.07.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

25.07.2000

25.07.2000

26.07.2000

26.07.2000

26.07.2000

26.07.2000

28.01.2000

26.07.2000

26.07.2000

26.07.2000

26.07.2000

26.07.2000

27.07.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

STAROBRNO, a.s., Hlinky 12, Brno, Česká
republika

BOHEMIA CRYSTALEX TRADING, a.s.,
Štěpánská 7, Praha 2, Česká republika

LUBOMÍR ŠNYTA, Hamernická 1091, Frýdlant
nad Ostravicí, Česká republika

EUROTECH TRADE a.s., Měřičkova 1, Brno,
Česká republika

CHEBSKÝ MASOKOMBINÁT, a.s., Wolkerova
30, Cheb, Česká republika

CHEBSKÝ MASOKOMBINÁT, a.s., Wolkerova
30, Cheb, Česká republika

Questia Media, Inc. (a Delaware
Corporation), Three Greenway Plaza, Suite 1700,
Houston, Spojené státy americké, Texas

Transkaryotic Therapies, Inc., 195 Albany
Street, Cambridge, Spojené státy americké,
Massachusetts

Transkaryotic Therapies, Inc., 195 Albany
Street, Cambridge, Spojené státy americké,
Massachusetts

Transkaryotic Therapies, Inc., 195 Albany
street, Cambridge, Spojené státy americké,
Massachusetts

IFEC s.r.o., Dělnická 30, Praha 7, Česká republika

IFEC s.r.o., Dělnická 30, Praha 7, Česká republika

Němcová Květoslava, Popkova 996, Kuřim,
Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

25.07.2010

25.07.2010

26.07.2010

26.07.2010

26.07.2010

26.07.2010

26.07.2010

26.07.2010

26.07.2010

26.07.2010

26.07.2010

26.07.2010

27.07.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237526

237527

237528

237529

237530

237531

237532

237533

237534

237535

237536

237537
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 157802

O 157804

O 157805

O 157817

O 157827

O 157860

O 157898

O 157900

O 157913

O 157915

O 157968

O 157982

27.07.2000

27.07.2000

27.07.2000

27.07.2000

28.07.2000

31.07.2000

31.07.2000

31.07.2000

01.08.2000

01.08.2000

03.08.2000

03.08.2000

03.08.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

27.07.2000

27.07.2000

10.02.2000

27.07.2000

28.07.2000

31.07.2000

31.07.2000

31.07.2000

01.08.2000

01.08.2000

03.08.2000

03.08.2000

03.08.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

CONTRAX s.r.o., Srbská 53, Brno, Česká
republika

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, Hamburg,
Německo

Intel Corporation a Delaware Corporation ,
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
Spojené státy americké, California

Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, Třinec,
Česká republika

SABENT s.r.o., Běhounská 7, Brno, Česká
republika

Tatrachema, výrobné družstvo, Bulharská 40,
Trnava, Slovenská republika

COMPAG SK s.r.o., Podunajská 24, Bratislava,
Slovenská republika

FRUIT OF THE MAX, a.s., Moulíkova 1/2238,
Praha 5, Česká republika

Mars, Incorporated, 6885 Elm Street, Mc Lean,
Spojené státy americké, Virginia

Jan Becher - Karlovarská becherovka, a.s.,
T.G.Masaryka 57, Karlovy Vary, Česká republika

Bio Vendor Laboratorní medicina s.r.o. ,
Pellicova 35, Brno, Česká republika

Mars, Incorporated, 6885 Elm Street, Mc Lean,
Spojené státy americké, Virginia

tekro, spol. s r.o., Višňová 2/484, Praha 4 - Krč,
Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

27.07.2010

27.07.2010

27.07.2010

27.07.2010

28.07.2010

31.07.2010

31.07.2010

31.07.2010

01.08.2010

01.08.2010

03.08.2010

03.08.2010

03.08.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237538

237539

237540

237541

237542

237543

237544

237545

237546

237547

237548

237549

237550
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 157984

O 158003

O 158004

O 158005

O 158006

O 158007

O 158042

O 158045

O 158057

O 158058

O 158059

O 158060

O 158061

04.08.2000

04.08.2000

04.08.2000

04.08.2000

04.08.2000

07.08.2000

07.08.2000

07.08.2000

07.08.2000

07.08.2000

07.08.2000

07.08.2000

07.08.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

04.08.2000

04.08.2000

04.08.2000

04.08.2000

04.08.2000

07.08.2000

07.08.2000

07.08.2000

07.02.2000

07.02.2000

07.02.2000

07.02.2000

07.02.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Cipla Ltd., Bombay Central, Bombay, Indie

Cipla Ltd., Bombay Central, Bombay, Indie

Cipla Ltd., Bombay Central, Bombay, Indie

Cipla Ltd., Bombay Central, Bombay, Indie

Cipla Ltd., Bombay Central, Bombay, Indie

LAURYN v.o.s., Přeloučská 255, Pardubice 6 -
Staré Čivice, Česká republika

SANOFI-SYNTHELABO, 174, avenue de France,
Paris, Francie

Avaya Inc., 211 Mount Airy Road, Basking Ridge,
Spojené státy americké, New Jersey

Edgix Corporation, 130 West 42nd Street, Suite
850, New York, Spojené státy americké, New
York

Edgix Corporation, 130 West 42nd Street, Suite
850, New York, Spojené státy americké, New
York

Edgix Corporation, 130 West 42nd Street, Suite
850, New York, Spojené státy americké, New
York

Edgix Corporation, 130 West 42nd Street, Suite
850, New York, Spojené státy americké, New
York

Edgix Corporation, 130 West 42nd Street, Suite
850, New York, Spojené státy americké, New
York

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

04.08.2010

04.08.2010

04.08.2010

04.08.2010

04.08.2010

07.08.2010

07.08.2010

07.08.2010

07.08.2010

07.08.2010

07.08.2010

07.08.2010

07.08.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237551

237552

237553

237554

237555

237556

237557

237559

237560

237561

237562

237563

237564
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 158062

O 158085

O 158086

O 158087

O 158088

O 158089

O 158090

O 158091

O 158092

O 158093

O 158094

O 158095

O 158096

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

CARS BAD s.r.o., Jáchymovská 53, Karlovy
Vary, Česká republika

CARS BAD s.r.o., Jáchymovská 53, Karlovy
Vary, Česká republika

CARS BAD s.r.o., Jáchymovská 53, Karlovy
Vary, Česká republika

CARS BAD s.r.o., Jáchymovská 53, Karlovy
Vary, Česká republika

CARS BAD s.r.o., Jáchymovská 53, Karlovy
Vary, Česká republika

CARS BAD s.r.o., Jáchymovská 53, Karlovy
Vary, Česká republika

CARS BAD s.r.o., Jáchymovská 53, Karlovy
Vary, Česká republika

CARS BAD s.r.o., Jáchymovská 53, Karlovy
Vary, Česká republika

CARS BAD s.r.o., Jáchymovská 53, Karlovy
Vary, Česká republika

CARS BAD s.r.o., Jáchymovská 53, Karlovy
Vary, Česká republika

CARS BAD s.r.o., Jáchymovská 53, Karlovy
Vary, Česká republika

CARS BAD s.r.o., Jáchymovská 53, Karlovy
Vary, Česká republika

CARS BAD s.r.o., Jáchymovská 53, Karlovy
Vary, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

08.08.2010

08.08.2010

08.08.2010

08.08.2010

08.08.2010

08.08.2010

08.08.2010

08.08.2010

08.08.2010

08.08.2010

08.08.2010

08.08.2010

08.08.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237565

237566

237567

237568

237569

237570

237571

237572

237573

237574

237575

237576

237577
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 158097

O 158104

O 158105

O 158106

O 158107

O 158108

O 158109

O 158110

O 158111

O 158112

O 158113

O 158114

O 158115

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

JITONA a.s., Wilsonova 420/III, Soběslav, Česká
republika

JITONA a.s., Wilsonova 420/III, Soběslav, Česká
republika

JITONA a.s., Wilsonova 420/III, Soběslav, Česká
republika

JITONA a.s., Wilsonova 420/III, Soběslav, Česká
republika

JITONA a.s., Wilsonova 420/III, Soběslav, Česká
republika

JITONA a.s., Wilsonova 420/III, Soběslav, Česká
republika

JITONA a.s., Wilsonova 420/III, Soběslav, Česká
republika

JITONA a.s., Wilsonova 420/III, Soběslav, Česká
republika

JITONA a.s., Wilsonova 420/III, Soběslav, Česká
republika

JITONA a.s., Wilsonova 420/III, Soběslav, Česká
republika

JITONA a.s., Wilsonova 420/III, Soběslav, Česká
republika

JITONA a.s., Wilsonova 420/III, Soběslav, Česká
republika

PhDr. Čermáková Dana, Radimova 2057, Praha
6, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

08.08.2010

08.08.2010

08.08.2010

08.08.2010

08.08.2010

08.08.2010

08.08.2010

08.08.2010

08.08.2010

08.08.2010

08.08.2010

08.08.2010

08.08.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237578

237579

237580

237581

237582

237583

237584

237585

237586

237587

237588

237589

237590
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 158119

O 158120

O 158126

O 158128

O 158179

O 158181

O 158184

O 158185

O 158186

O 158187

O 158188

O 158191

O 158217

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

09.08.2000

09.08.2000

10.08.2000

10.08.2000

10.08.2000

10.08.2000

10.08.2000

10.08.2000

10.08.2000

11.08.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

08.08.2000

08.08.2000

08.08.2000

25.02.2000

09.08.2000

10.08.2000

10.08.2000

10.08.2000

10.08.2000

10.08.2000

10.08.2000

10.08.2000

11.08.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

SSL Products Limited, Toft Hall, Knutsford,
Cheshire, WA 16 9PD, Velká Británie

Siegbert Seitz, Hofäcker 8, Graflin, Německo

IMPRESSE CORPORATION, 1309 South Mary
Avenue, Sunnyvale, Spojené státy americké,
California

Cable Design Technologies Inc. d/b/a
Mohawk/CDT, 9 Mohawk Drive, Leominster,
Spojené státy americké, Massachusetts

HOTEL AMETYST k.s., Jana Masaryka 11/523,
Praha 2, Česká republika

České vinařské závody a.s., Bělehradská 13,
Praha 4, Česká republika

České vinařské závody a.s., Bělehradská 13,
Praha 4, Česká republika

České vinařské závody a.s., Bělehradská 13,
Praha 4, Česká republika

České vinařské závody a.s., Bělehradská 13,
Praha 4, Česká republika

České vinařské závody a.s., Bělehradská 13,
Praha 4, Česká republika

Ing. Kytlica Stanislav, Velkomoravská 33,
Hodonín, Česká republika

BONECO, a.s., Antůškova 266, Benešov u
Prahy, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

08.08.2010

08.08.2010

08.08.2010

09.08.2010

09.08.2010

10.08.2010

10.08.2010

10.08.2010

10.08.2010

10.08.2010

10.08.2010

10.08.2010

11.08.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237591

237592

237593

237594

237595

237596

237597

237598

237599

237600

237601

237602

237603
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 158219

O 158233

O 158236

O 158237

O 158238

O 158264

O 158267

O 158271

O 158285

O 158295

O 158312

O 158316

O 158323

14.08.2000

14.08.2000

16.10.2000

14.08.2000

15.08.2000

15.08.2000

15.08.2000

16.08.2000

16.08.2000

16.08.2000

16.08.2000

17.08.2000

17.08.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

14.08.2000

14.08.2000

16.10.2000

14.08.2000

15.08.2000

15.08.2000

15.08.2000

16.08.2000

17.02.2000

16.08.2000

16.08.2000

17.08.2000

17.08.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Milan Šenkýř - OSMONT, Hybrálec 129,
Jihlava, Česká republika

Jaromír Sviderek, Novojičínská 941, Štramberk,
Česká republika

GRAFIE CZ, s. r. o., Mánesova 53, Praha 2,
Česká republika

Město Pec pod Sněžkou, čp. 230, Pec pod
Sněžkou, Česká republika

Ing. Radek Mlčoch, Dr. Absolona 132, Fryšták,
Česká republika

NOVATO spol. s r.o., Uralská 770/6, Praha 6,
Česká republika

Jiří Červinka, Dolní Libchavy 241, Česká
republika

SSL Products Limited, Toft Hall, Knutsford,
Cheshire, Velká Británie

E.ON Energie AG, Nymphenburger Strasse 39,
Mnichov, Německo

SelectQuote, Inc., 595 Market Street, San
Francisco, Spojené státy americké, California

Vosátka Petr, Čelakovského 842, Slaný, Česká
republika

GD MIDEA HOLDING CO., LTD., Penglai
Road, Beijiaozhen, Shunde City, Čína

Poliklinika Viniční a.s., Viniční 235, Brno -
město, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

14.08.2010

14.08.2010

16.10.2010

14.08.2010

15.08.2010

15.08.2010

15.08.2010

16.08.2010

16.08.2010

16.08.2010

16.08.2010

17.08.2010

17.08.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237604

237605

237606

237607

237608

237609

237610

237611

237612

237613

237614

237615

237616
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 158324

O 158325

O 158328

O 158336

O 158341

O 158342

O 158343

O 158347

O 158366

O 158367

O 158377

O 158382

O 158383

17.08.2000

17.08.2000

17.08.2000

17.08.2000

17.08.2000

17.08.2000

17.08.2000

21.08.2000

21.08.2000

21.08.2000

21.08.2000

21.08.2000

21.08.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

17.08.2000

17.08.2000

17.08.2000

13.03.2000

13.03.2000

17.08.2000

06.03.2000

21.08.2000

21.08.2000

21.08.2000

21.08.2000

21.08.2000

21.08.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

VINOPOL SANTÉ s.r.o., Čejkovská 772, Velké
Bílkovice, Česká republika

VINOPOL SANTÉ s.r.o., Čejkovská 772, Velké
Bílovice, Česká republika

William & Henry Morton a.s., Příkop 4, Brno,
Česká republika

MARCUS EUROPE Co Ltd, spol. s r. o.,
Pelešany 96, Turnov, Česká republika

The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Spojené státy
americké, Ohio

The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Spojené státy
americké, Ohio

The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Spojené státy
americké, Ohio

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center,
Indianapolis, Spojené státy americké, Indiana

Komorní filharmonie Pardubice, Sukova třída
1260, Pardubice, Česká republika

Komorní filharmonie Pardubice, Sukova třída
1260, Pardubice, Česká republika

Eduard Erben, Vinohradská 77, Praha 2, Česká
republika

Morinda, Inc., 5152 N. Edgewood Dr. # 100,
Provo, Spojené státy americké, Utah

Morinda, Inc., 5152 N. Edgewood Dr. # 100,
Provo, Spojené státy americké, Utah

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

17.08.2010

17.08.2010

17.08.2010

17.08.2010

17.08.2010

17.08.2010

17.08.2010

21.08.2010

21.08.2010

21.08.2010

21.08.2010

21.08.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237617

237618

237619

237620

237621

237622

237623

237624

237625

237626

237627

237628

237629
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 158384

O 158385

O 158387

O 158388

O 158389

O 158400

O 158402

O 158404

O 158416

O 158421

O 158436

O 158437

O 158438

21.08.2000

21.08.2000

21.08.2000

21.08.2000

22.08.2000

22.08.2000

22.08.2000

22.08.2000

22.08.2000

23.08.2000

23.08.2000

23.08.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

21.08.2000

29.02.2000

01.06.2000

29.02.2000

22.08.2000

22.08.2000

22.08.2000

22.08.2000

22.08.2000

23.08.2000

23.08.2000

23.08.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Morinda, Inc., 5152 N. Edgewood Dr. # 100,
Provo, Spojené státy americké, Utah

MARS U. K. LIMITED, 3D Dundee Road, Slough,
Berkshire SL1 4LG, Velká Británie

PARKE, DAVIS & COMPANY, 201 Tabor
Road, Morris Plains, Spojené státy americké, New
Jersey

PARKE, DAVIS & COMPANY, 201 Tabor
Road, Morris Plains, Spojené státy americké, New
Jersey

PARKE, DAVIS & COMPANY, 201 Tabor
Road, Morris Plains, Spojené státy americké, New
Jersey

Winvest Finanční poradci s. r. o., Na příkopě
12, Praha 1, Česká republika

Václav Vojíř, Mánesova 42, Praha 2, Česká
republika

Zbyněk Zezula, Křižíkova 3, Olomouc, Česká
republika

Auxilium Holdings, Inc. Delaware
Corporation, 1105 N. Market Street, Suite 1300,
Wilmington 19801, Německo

ABCOM, s. r. o., Bubenská 7/412, Praha 7, Česká
republika

VALOSUN, spol. s r.o., Lomená 17, Brno, Česká
republika

VALOSUN, spol. s r.o., Lomená 17, Brno, Česká
republika

VALOSUN, spol. s r.o., Lomená 17, Brno, Česká
republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

21.08.2010

21.08.2010

21.08.2010

21.08.2010

21.08.2010

22.08.2010

22.08.2010

22.08.2010

22.08.2010

22.08.2010

23.08.2010

23.08.2010

23.08.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237630

237631

237632

237633

237634

237635

237636

237637

237638

237639

237640

237641
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 158439

O 158440

O 158442

O 158453

O 158454

O 158469

O 158493

O 158494

O 158514

O 158534

O 158535

O 158537

23.08.2000

23.08.2000

23.08.2000

23.08.2000

23.08.2000

23.08.2000

24.08.2000

25.08.2000

25.08.2000

28.08.2000

28.08.2000

28.08.2000

28.08.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

23.08.2000

23.08.2000

23.08.2000

23.08.2000

23.08.2000

03.03.2000

24.08.2000

25.08.2000

25.08.2000

28.08.2000

28.08.2000

28.08.2000

28.08.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

VALOSUN, spol. s r.o., Lomená 17, Brno, Česká
republika

VALOSUN, spol. s r.o., Lomená 17, Brno, Česká
republika

Jan Petrák, K nádraží 470, Kobylí, Česká
republika

Circa Footwear, 1062 Calle Negocio, Unit-B, San
Clemente, Spojené státy americké, California

Computer Associates Think, Inc., One
Computer Associates Plaza, Islandia, Spojené státy
americké, New York

BHP STEEL (JLA) PTY.LTD, 1 York Street,
Sydney, Austrálie

Central Impulsora S.A. de C.V., Prolongacion
Paseo de La Reforma No. 1000, 40. , Desarrollo
Snata Fe, Mexiko

Dubanský Jiří, Na sídlišti 292, Lutín, Česká
republika

ABCOM, s.r.o., Bubenská 7/412, Praha 7, Česká
republika

Tilion, s. r. o., Desná III 654, Desná, Česká
republika

KOHOS, a.s., Bulharská 1, Praha 1, Česká
republika

KONUS, spol. s r.o., Na Kocandě 6, Litoměřice,
Česká republika

William & Henry Morton a.s., Příkop 4, Brno,
Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

23.08.2010

23.08.2010

23.08.2010

23.08.2010

23.08.2010

23.08.2010

24.08.2010

25.08.2010

25.08.2010

28.08.2010

28.08.2010

28.08.2010

28.08.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237642

237643

237644

237645

237646

237647

237648

237649

237651

237652

237653

237654

237655
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 158540

O 158553

O 158554

O 158555

O 158569

O 158577

O 158579

O 158581

O 158582

O 158584

O 158591

O 158592

O 158607

28.08.2000

28.08.2000

28.08.2000

28.08.2000

28.08.2000

28.08.2000

28.08.2000

28.08.2000

29.08.2000

29.08.2000

29.08.2000

30.08.2000

30.08.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

28.08.2000

28.08.2000

28.08.2000

28.08.2000

28.08.2000

28.08.2000

28.08.2000

28.08.2000

29.08.2000

29.08.2000

29.08.2000

30.08.2000

16.06.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Mars, Incorporated, 6885 Elm Street, Mc Lean,
Spojené státy americké, Virgin Islands

Mars, Incorporated, 6885 Elm Street, Mc Lean,
Spojené státy americké, Virgin Islands

One 2 One Personal Communications
Limited, Imperial Place, Maxwell Road,
Borehamwood, Hertfordshire WD6 1EA, Velká
Británie

Shire International Licensing BV, Olympic
Plaza, Fred. Roeskestraat 123, Amsterdam,
Holandsko

Zidell Valve Corporation, 10600 Corporate
Drive, Stafford, Spojené státy americké, Texas

Profimed s.r.o., Ječná 2, Praha 2, Česká republika

Polánek Libor, Nerudová 17, Jablonec nad Nisou,
Česká republika

HAUK a SYN s.r.o., Mírová 155, Police nad
Metují, Česká republika

Mlékárna Klatovy, a.s., Za Tratí 640/IV,
Klatovy, Česká republika

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH,
Hochstrasse 17, München, Německo

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH,
Hochstrasse 17, München, Německo

Louda Milan, Tovární 355, Rychnov u Jablonce
nad Nisou, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

28.08.2010

28.08.2010

28.08.2010

28.08.2010

28.08.2010

28.08.2010

28.08.2010

28.08.2010

29.08.2010

29.08.2010

29.08.2010

30.08.2010

30.08.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237656

237657

237658

237659

237660

237661

237662

237663

237664

237665

237666

237667

237669
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 158609

O 158618

O 158639

O 158640

O 158642

O 158650

O 158660

O 158661

O 158686

O 158687

O 158688

O 158693

O 158699

30.08.2000

31.08.2000

31.08.2000

31.08.2000

31.08.2000

31.08.2000

31.08.2000

01.09.2000

01.09.2000

01.09.2000

01.09.2000

04.09.2000

04.09.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

30.08.2000

31.08.2000

31.08.2000

31.08.2000

31.08.2000

31.08.2000

31.08.2000

01.03.2000

01.09.2000

08.08.2000

01.09.2000

04.09.2000

04.09.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Eisenberger Wohnmöbel GmbH,
Bahnhofstrasse 31, Eisenberg, Thüringen,
Německo

VLASTIMIL NĚMEC - TRIOCAMP, V Horní
Stromovce 2388/1, Praha 3, Česká republika

CANTO s.r.o., Bieblova 389, Hradec Králové,
Česká republika

CANTO s.r.o., Bieblova 389, Hradec Králové,
Česká republika

Styrochem Delaware, Inc., 919 North Market
Street, Suite 012-0270, Wilmington, Spojené státy
americké, Delaware

Rasocha Jan, Boženy Antonínové č. 4, Brno,
Česká republika

ANNONCE, k.s., Na poříčí 30, Praha 1, Česká
republika

ANNONCE, k.s., Na poříčí 30, Praha 1, Česká
republika

Private Investor Reserves Corp., 2330 South
Ocean Boulevard, Palm Beach, Spojené státy
americké, Florida

PRODISC TECHNOLOGY INC., No. 14, Wu-
Chuan 3 Road, Shinchuan Taipei County, Taiwan

thirdspace living limited, Abbots House Abbey
Street, Reading, Velká Británie

KINESIA, S.A., Travesera de Gracia, 9, Barcelona,
Španělsko

NHB - BOWLING, s.r.o., areál Delvity, ul.
Okružní, Zlín, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

30.08.2010

31.08.2010

31.08.2010

31.08.2010

31.08.2010

31.08.2010

31.08.2010

01.09.2010

01.09.2010

01.09.2010

01.09.2010

04.09.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237670

237671

237672

237673

237674

237675

237676

237677

237678

237679

237680

237681

237682
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 158704

O 158705

O 158706

O 158710

O 158712

O 158713

O 158720

O 158768

O 158773

O 158777

O 158794

O 158796

O 158805

04.09.2000

04.09.2000

04.09.2000

04.09.2000

04.09.2000

04.09.2000

04.09.2000

05.09.2000

05.09.2000

05.09.2000

05.09.2000

06.09.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

04.09.2000

04.09.2000

04.09.2000

04.09.2000

04.09.2000

04.09.2000

04.09.2000

05.09.2000

05.09.2000

05.09.2000

05.09.2000

06.09.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

HTS spol. s r.o., Smetanova 747/6, Zábřeh, Česká
republika

TARBON spol. s r.o., Palackého 741, Dvůr
Králové nad Labem, Česká republika

Augusta Vlastimil, Bechyňovo nám. 69,
Přibyslav, Česká republika

MAXI-TIP a.s., gen. Janouška 2, Přerov, Česká
republika

Medim, spol. s r. o., Hovorčovická 382,
Líbeznice, Česká republika

Medim, spol. s r. o., Hovorčovická 382,
Líbeznice, Česká republika

Mars, Incorporated, 6885 Elm Street, Mc Lean,
Spojené státy americké, Virginia

Tomandlová Kristina, Česká 176, Karlovy Vary
- Tašovice, Česká republika

RETIA, a.s., Pražská 341, Pardubice, Česká
republika

SILVER SHARK, spólka z organiczona
odpowiedzialnoscia, ul. Teczowa 25, Wroclaw,
Polsko

JURISSERVIS, spol. s r.o., Na Poříčí 17/1071,
Praha 1, Česká republika

Salomon Smith Barney Inc., 388 Greenwich
Street, New York, Spojené státy americké, New
York

STROJMOTIV s.r.o., Havlíčkova 61,
Borohrádek, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

04.09.2010

04.09.2010

04.09.2010

04.09.2010

04.09.2010

04.09.2010

04.09.2010

04.09.2010

05.09.2010

05.09.2010

05.09.2010

05.09.2010

06.09.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237683

237684

237685

237686

237687

237688

237689

237690

237691

237692

237693

237694

237695
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 158813

O 158838

O 158839

O 158840

O 158841

O 158842

O 158854

O 158867

O 158880

O 158893

O 158894

O 158895

06.09.2000

06.09.2000

06.09.2000

06.09.2000

06.09.2000

06.09.2000

06.09.2000

07.09.2000

07.09.2000

07.09.2000

07.09.2000

07.09.2000

07.09.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

06.09.2000

06.09.2000

06.09.2000

06.09.2000

06.09.2000

06.09.2000

06.09.2000

07.09.2000

07.09.2000

15.03.2000

15.03.2000

15.03.2000

15.03.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Pavel Vošalík, Šeříková 1502, Černošice, Česká
republika

EKOM, s.r.o., Sokolovská 228, Praha 9, Česká
republika

EKOM, s.r.o., Sokolovská 228, Praha 9, Česká
republika

OASIS CORPORATION, 265 Hamilton Road,
Columbus, Spojené státy americké, Ohio

SmithKline & French Laboratories Limited,
Four New Horizons Court, Harlequin Avenue,
Brentford, Velká Británie

CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 3-chome,
Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, Japonsko

HAMÉ, a.s., Babice č. 572, Česká republika

ALB FORMING spol. s r.o., Telnice 95, Telnice,
Česká republika

Calofrig a. s., Tovární ul. 36, Borovany, Česká
republika

Edgix Corporation, 130 West 42nd Street, Suite
850, New York, Spojené státy americké, New
York

Edgix Corporation, 130 West 42nd Street, Suite
850, New York, Spojené státy americké, New
York

Edgix Corporation, 130 West 42nd Street, Suite
850, New York, Spojené státy americké, New
York

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

06.09.2010

06.09.2010

06.09.2010

06.09.2010

06.09.2010

06.09.2010

06.09.2010

07.09.2010

07.09.2010

07.09.2010

07.09.2010

07.09.2010

07.09.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237696

237697

237698

237699

237700

237701

237702

237703

237704

237705

237706

237707
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 158896

O 158897

O 158898

O 158899

O 158900

O 158901

O 158902

O 158903

O 158904

O 158905

O 158906

O 158907

07.09.2000

07.09.2000

07.09.2000

07.09.2000

07.09.2000

07.09.2000

07.09.2000

07.09.2000

07.09.2000

07.09.2000

07.09.2000

08.09.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

15.03.2000

15.03.2000

15.03.2000

15.03.2000

15.03.2000

15.03.2000

15.03.2000

15.03.2000

15.03.2000

15.03.2000

15.03.2000

08.09.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Edgix Corporation, 130 West 42nd Street, Suite
850, New York, Spojené státy americké, New
York

Edgix Corporation, 130 West 42nd Street, Suite
850, New York, Spojené státy americké, New
York

Edgix Corporation, 130 West 42nd Street, Suite
850, New York, Spojené státy americké, New
York

Edgix Corporation, 130 West 42nd Street, Suite
850, New York, Spojené státy americké, New
York

Edgix Corporation, 130 West 42nd Street, Suite
850, New York, Spojené státy americké, New
York

Edgix Corporation, 130 West 42nd Street, Suite
850, New York, Spojené státy americké, New
York

Edgix Corporation, 130 West 42nd Street, Suite
850, New York, Spojené státy americké, New
York

Edgix Corporation, 130 West 42nd Street, Suite
850, New York, Spojené státy americké, New
York

Edgix Corporation, 130 West 42nd Street, Suite
850, New York, Spojené státy americké, New
York

Edgix Corporation, 130 West 42nd Street, Suite
850, New York, Spojené státy americké, New
York

Edgix Corporation, 130 West 42nd Street, Suite
850, New York, Spojené státy americké, New
York

Edgix Corporation, 130 West 42nd Street, Suite
850, New York, Spojené státy americké, New
York

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

07.09.2010

07.09.2010

07.09.2010

07.09.2010

07.09.2010

07.09.2010

07.09.2010

07.09.2010

07.09.2010

07.09.2010

07.09.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237708

237709

237710

237711

237712

237713

237714

237715

237716

237717

237718

237719
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 158941

O 158945

O 158951

O 158957

O 158968

O 158969

O 158972

O 159028

O 159043

O 159056

O 159059

O 159060

O 159063

08.09.2000

08.09.2000

11.09.2000

11.09.2000

11.09.2000

11.09.2000

12.09.2000

12.09.2000

13.09.2000

13.09.2000

13.09.2000

13.09.2000

13.09.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

08.09.2000

08.09.2000

11.09.2000

11.09.2000

11.09.2000

11.09.2000

12.09.2000

12.09.2000

13.09.2000

13.09.2000

13.09.2000

13.09.2000

13.09.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Creative Nail Design, Inc., 1125 Joshua Way,
Vista, Spojené státy americké, California

Bank of America Corporation, 100 South
Tryon Street, Charlotte, Spojené státy americké,
North Carolina

Občanské sdružení Centrum aktivního
porodu, Augustinova 2, Praha 4, Česká republika

Drápalová Jana, Pozořice 356, Česká republika

DINGIR, s.r.o., Černokostelecká 36, Praha 10,
Česká republika

Universal holding a.s., Legerova 20, Praha 2,
Česká republika

Medison Co., Ltd., 114, Yangdukwon-ri, Nam-
myun, Hongchun-kun, Kangwon-do, Jižní Korea

SSL Products Limited, Toft Hall, Knutsford,
Cheshire, WA16 9PD, Velká Británie

Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., 1006,
Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka-Fu, Japonsko

ARISTEL spol. s r.o., Pražská 152, Pardubice,
Česká republika

Wayne Dalton Corp., One Door Drive, Mt.
Hope, Spojené státy americké, Ohio

BURDA Praha spol. s r.o., Uruguayská 17, Praha
2, Česká republika

"MASPEX" Sp. z o.o., Chopina 10, Wadowice,
Polsko

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

08.09.2010

08.09.2010

08.09.2010

11.09.2010

11.09.2010

11.09.2010

11.09.2010

12.09.2010

12.09.2010

13.09.2010

13.09.2010

13.09.2010

13.09.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237720

237721

237722

237723

237724

237725

237726

237727

237728

237729

237730

237731

237732



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 12 - 2001 - CZ, část B (zapsané ochranné známky)3646

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 159064

O 159068

O 159082

O 159095

O 159100

O 159101

O 159104

O 159105

O 159106

O 159110

O 159111

O 159118

O 159119

13.09.2000

13.09.2000

14.09.2000

14.09.2000

14.09.2000

14.09.2000

14.09.2000

14.09.2000

14.09.2000

14.09.2000

14.09.2000

14.09.2000

15.09.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

13.09.2000

18.04.2000

14.09.2000

14.09.2000

14.09.2000

14.09.2000

14.09.2000

17.03.2000

17.03.2000

17.03.2000

14.09.2000

14.09.2000

15.09.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

BENEFIT NETWORKS s.r.o., Nad Stanicí 2,
Praha 6, Česká republika

VITANA, a.s., Byšice, Česká republika

Jean Pascale Warenhandelsgesellschaft
mbH, Oststrasse 73c, Norderstedt, Německo

EDIT Holding, a.s., ul. 28. října 3, Praha 1, Česká
republika

"MASPEX" Sp. z o.o., Chopina 10,
WADOWICE, Polsko

LABORATOIRES IREX Société anonyme, 22,
Avenue Galilée, Le Plessis-Robinson, Francie

M.G.A. International s r.o., Plzeňská 155/113,
Praha 5, Česká republika

Kraft Foods Schweiz Holding AG,
Bellerivestrasse 203, Zürich, Švýcarsko

Walter Aktiengessellschaft, Derendinger
Strasse 53, Tübingen, Německo

G. D. SEARLE & CO., 5200 Old Orchard Road,
Skokie, Spojené státy americké, Illinois

G. D. SEARLE & CO., 5200 Old Orchard Road,
Skokie, Spojené státy americké, Illinois

SUN INTERNATIONAL TRADE GROUP s.r.o.,
Švábky 2, Praha 8, Česká republika

SUN INTERNATIONAL TRADE GROUP s.r.o.,
Švábky 2, Praha 8, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

13.06.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

13.09.2010

13.09.2010

13.09.2010

14.09.2010

14.09.2010

14.09.2010

14.09.2010

14.09.2010

14.09.2010

14.09.2010

14.09.2010

14.09.2010

14.09.2010

15.09.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237733

237734

237735

237736

237737

237738

237739

237740

237741

237742

237743

237744

237745
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 159124

O 159125

O 159127

O 159185

O 159186

O 159188

O 159189

O 159190

O 159191

O 159194

O 159198

O 159199

O 159204

15.09.2000

15.09.2000

19.09.2000

19.09.2000

19.09.2000

19.09.2000

19.09.2000

19.09.2000

19.09.2000

19.09.2000

19.09.2000

19.09.2000

19.09.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

15.09.2000

15.09.2000

19.09.2000

19.09.2000

19.09.2000

19.09.2000

19.09.2000

19.09.2000

19.09.2000

12.04.2000

19.09.2000

19.09.2000

19.09.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

ECONOMIA a.s., Dobrovského 25, Praha 7,
Česká republika

ÚČEL, s.r.o., Bolzánova 27, Znojmo, Česká
republika

MEXUM, s.r.o., Kališťská 233, Praha 9, Česká
republika

UNIVERSE AGENCY spol. s r. o., Černická 18,
Praha 10, Česká republika

ČESKÝ TELECOM, a.s., Olšanská 5, Praha 3,
Česká republika

ČESKÝ TELECOM, a.s., Olšanská 5, Praha 3,
Česká republika

Kaufland Česká republika v.o.s., Pod
Višňovkou 25, Praha 4, Česká republika

SOARE SEKT a.s., Podhorská 74 B, Jablonec nad
Nisou, Česká republika

SOARE SEKT a.s., Podhorská 74 B, Jablonec nad
Nisou, Česká republika

LINET spol. s r.o., Želevčice 5, Slaný, Česká
republika

Citrix Systems, Inc., a Delaware Corporation
6400 NW 6th Way, Fort Lauderdale, Spojené státy
americké, Florida

Dogma s.r.o., Lipová 819, O.C.Kahan, Most,
Česká republika

Liz Claiborne, Inc.,, 1441 Broadway, New York,
Spojené státy americké, New York

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

15.09.2010

15.09.2010

19.09.2010

19.09.2010

19.09.2010

19.09.2010

19.09.2010

19.09.2010

19.09.2010

19.09.2010

19.09.2010

19.09.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237746

237747

237748

237749

237750

237751

237752

237753

237754

237755

237756

237757

237758
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 159205

O 159207

O 159209

O 159254

O 159261

O 159273

O 159280

O 159319

O 159330

O 159333

O 159335

O 159336

O 159363

19.09.2000

19.09.2000

20.09.2000

20.09.2000

20.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

22.09.2000

22.09.2000

22.09.2000

22.09.2000

22.09.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

19.09.2000

19.09.2000

20.09.2000

20.09.2000

20.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

03.10.2000

22.09.2000

22.09.2000

22.09.2000

22.09.2000

22.09.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Sloane Park Property Trust, a.s., U Elektry
650, Praha 9, Česká republika

I.D.C. Holding, a.s., Drieňová 3, Bratislava,
Slovenská republika

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hlavního města Prahy, Štefánikova 23, Praha 5,
Česká republika

Two Dogs International Pty Ltd., 33 Exeter
Terrace, Devon Park SA 5008, Austrálie

ASQUA s.r.o., Čejkovická 98, Praha 5, Česká
republika

Ali Gündüz, Žim 16, Žalany u Teplic, Česká
republika

GOLDEN GOLEM S.R.O., Na hlavní 21, Praha
8 - Březiněves, Česká republika

Seco Tools AB, SE-737 82, Fagersta, Švédsko

Ing. Bryxí Luděk, Tulipánova 165, Poděbrady,
Česká republika

HABERMANN Alfred, Znojemská 2, Jihlava,
Česká republika

PROFIDEKOR spol. s r.o., Hudcova 76a, Brno,
Česká republika

BULLT, s.r.o., Moravské náměstí 13, Brno, Česká
republika

Computer Associates Think, Inc., One
Computer Associates Plaza, Islandia, Spojené státy
americké, New York

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

19.09.2010

19.09.2010

19.09.2010

20.09.2010

20.09.2010

20.09.2010

21.09.2010

21.09.2010

21.09.2010

22.09.2010

22.09.2010

22.09.2010

22.09.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)
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237759
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237761

237762
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237765

237766

237767
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237769
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237771
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(210)
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(210)

O 159366

O 159367

O 159368

O 159396

O 159397

O 159399

O 159400

O 159402

O 159403

O 159404

O 159405

O 159406

O 159409

22.09.2000

22.09.2000

25.09.2000

25.09.2000

25.09.2000

25.09.2000

25.09.2000

25.09.2000

25.09.2000

25.09.2000

25.09.2000

25.09.2000

27.09.2000

(220)
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(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

24.03.2000

22.09.2000

25.09.2000

25.09.2000

25.09.2000

25.09.2000

25.09.2000

25.09.2000

25.09.2000

25.09.2000

25.09.2000

25.09.2000

27.09.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Prochips Technology Inc., 118/2, Oryu-Dong,
Guro-Ku, Seoul, Jižní Korea

Puradyn Filter Technologies Incorporated ,
3020 High Ridge Road, Suite 100, Boynton Beach,
Spojené státy americké, Florida

ACADEMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTE, 83,
avenue Henri-Barbusse, Colombes, Francie

Česká televize, Na Hřebenech II, Praha 4 -
Kavčí hory, Česká republika

Česká televize, Na Hřebenech II, Praha 4 -
Kavčí hory, Česká republika

Česká televize, Na Hřebenech II, Praha 4 -
Kavčí hory, Česká republika

Česká televize, Na Hřebenech II, Praha 4 -
Kavčí hory, Česká republika

Česká televize, Na Hřebenech II, Praha 4 -
Kavčí hory, Česká republika

Česká televize, Na Hřebenech II, Praha 4 -
Kavčí hory, Česká republika

Česká televize, Na Hřebenech II, Praha 4 -
Kavčí hory, Česká republika

Česká televize, Na Hřebenech II, Praha 4 -
Kavčí hory, Česká republika

Česká televize, Na Hřebenech II, Praha 4 -
Kavčí hory, Česká republika

NOVEGA s.r.o., Kašparova 9, Liberec, Česká
republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)
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(180)

(180)
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(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

22.09.2010

22.09.2010

22.09.2010

25.09.2010

25.09.2010

25.09.2010

25.09.2010

25.09.2010

25.09.2010

25.09.2010

25.09.2010

25.09.2010

25.09.2010

(111)
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(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)
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237773

237774

237775

237776

237777

237778

237779

237780

237781

237782

237783

237785
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(210)

O 159449

O 159478

O 159479

O 159495

O 159496

O 159511

O 159515

O 159517

O 159524

O 159536

O 159537

O 159544

O 159548

29.09.2000

29.09.2000

02.10.2000

02.10.2000

02.10.2000

03.10.2000

03.10.2000

03.10.2000

03.10.2000

03.10.2000

03.10.2000

03.10.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

29.09.2000

29.09.2000

02.10.2000

02.10.2000

02.10.2000

03.10.2000

03.10.2000

03.10.2000

03.10.2000

03.10.2000

03.10.2000

03.10.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300
Park Avenue, New York, Spojené státy americké,
New York

AutoCont a.s., Nemocniční 12, Ostrava-
Moravská Ostrava, Česká republika

AutoCont a.s., Nemocniční 12, Ostrava-
Moravská Ostrava, Česká republika

BertelsmannSpringer CZ s.r.o., Čermákova
1236/6, Praha 2, Česká republika

MAGICRETE, s.r.o., Masarykova 42/80, Rudná u
Prahy, Česká republika

American Home Products Corporation, Five
Giralda Farms, Madison, Spojené státy americké,
New Jersey

Sabongui Renata, Václavské náměstí 12/777,
Praha 1, Česká republika

Balakom a.s., Podvihovská 12, Opava 9 -
Komárov, Česká republika

Kate Spade, LLC, 208 West 29th Street 301,
New York, Spojené státy americké, New York

CYGNI, spol. s r.o., Štěpánská 51/631, Praha 1,
Česká republika

CYGNI, spol. s r.o., Štěpánská 51/631, Praha 1,
Česká republika

Stokely-Van Camp, Inc., 321 North Clark
Street, Chicago, Spojené státy americké, Illinois

Modern Times Group, MTG AB, Box 2094,
Stockholm, Švédsko

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001
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(151)

(151)

(151)

(151)
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(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)
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22.10.2001
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22.10.2001
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22.10.2001
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22.10.2001
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(180)
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(180)

(180)

(180)

(180)
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(180)

27.09.2010

29.09.2010

29.09.2010

02.10.2010

02.10.2010

02.10.2010

03.10.2010

03.10.2010

03.10.2010

03.10.2010

03.10.2010

03.10.2010

03.10.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)
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237787

237788

237789
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237791

237792

237793

237794

237795

237796

237797

237798
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O 159553

O 159554

O 159555

O 159557

O 159559

O 159561

O 159567

O 159571

O 159629

O 159630

O 159706

O 159707

03.10.2000

03.10.2000

03.10.2000

03.10.2000

03.10.2000

04.10.2000

04.10.2000

04.10.2000

05.10.2000

05.10.2000

05.10.2000

05.10.2000

05.10.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)
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(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

03.10.2000

03.10.2000

03.10.2000

03.10.2000

03.10.2000

04.10.2000

04.10.2000

04.10.2000

05.10.2000

05.10.2000

05.10.2000

05.10.2000

05.10.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

SLOVAKOFARMA, a.s., Železničná 12,
Hlohovec, Slovenská republika

IBERIUS, s.r.o., tř. T. Bati 283, Zlín, Česká
republika

PROBENET v.o.s., Krymská 551, Liberec 8,
Česká republika

Dětské neurocentrum - Nadační fond na
podporu dětské neurologické kliniky v
Motole, Orebitská 676/11, Praha 3, Česká
republika

Rasocha Jan, B. Antonínové č. 4, Brno, Česká
republika

Křesťanské společenství Hradec Králové, Na
kotli 1201, Hradec Králové, Česká republika

ASTRUM TRADING INTERNATIONAL, spol. s
r.o., Dolní Paseky 953, Rožnov pod Radhoštěm,
Česká republika

Jandlová Hana, Dlouhá 2324, Česká Lípa, Česká
republika

SONDY, s.r.o, nám. W. Churchilla 2, Praha 3,
Česká republika

SONDY, s.r.o, nám. W. Churchilla 2, Praha 3,
Česká republika

Mgr. Pavlica Jiří, Sées 2000, Staré Město u
Uherského Hradiště, Česká republika

Mgr. Pavlica Jiří, Sées 2000, Staré Město u
Uherského Hradiště, Česká republika

Mgr. Pavlica Jiří, Sées 2000, Staré Město u
Uherského Hradiště, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)
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(442)

(442)
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O 159708

O 159723

O 159724

O 159727

O 159730

O 159731

O 159732

O 159737

O 159741

O 159768

O 159780

O 159783

O 159784

05.10.2000

05.10.2000

05.10.2000

05.10.2000

05.10.2000

06.10.2000

06.10.2000

06.10.2000

06.10.2000

06.10.2000

06.10.2000

06.10.2000

06.10.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)
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(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

05.10.2000

05.10.2000

05.10.2000

05.10.2000

05.10.2000

06.10.2000

06.10.2000

06.10.2000

17.04.2000

06.10.2000

06.10.2000

06.10.2000

06.10.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Krijcos TRADE, spol. s r.o., K. Mašity 1,
Všenory, Česká republika

Ing. Pejša Rudolf, Vratislavova 20, Praha 2,
Česká republika

Ing. Pokorný Milan, Tovární 10/1270, Praha 7,
Česká republika

TELFIN, a.s., Havlíčkovo nám.2, Praha 3, Česká
republika

ECONOMIA a.s., Dobrovského 25, Praha 7,
Česká republika

PLASTMALL & MILITEC - CZ, s.r.o., Slunná
299, Příbram, Česká republika

ENAPO, s.r.o., J. Silného 2683, Kroměříž, Česká
republika

SOARE SEKT a.s., Podhorská 74 B, Jablonec nad
Nisou, Česká republika

Business.com, Inc., 2120 Colorado Avenue,
Floor 4, Santa Monica, Spojené státy americké,
California

CentroNet, a.s., Karlovo náměstí 24, Praha 1,
Česká republika

COMPUTER ASSOCIATES THINK, Inc., One
Computer Associates Plaza, Islandia, Spojené státy
americké, New York

BONGRAIN S.A., 42 rue Rieussec, VIROFLAY,
Francie

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)
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(442)

(442)
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(111)
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237811

237812

237813

237814
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(210)

O 159785

O 159842

O 159906

O 159928

O 159931

O 159932

O 159938

O 159943

O 159944

O 159954

O 159955

O 159959

O 159960

10.10.2000

11.10.2000

11.10.2000

11.10.2000

11.10.2000

12.10.2000

12.10.2000
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12.10.2000
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12.10.2000
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(220)
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(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

10.10.2000

11.10.2000

11.10.2000

11.10.2000

11.10.2000

12.10.2000

12.10.2000

12.10.2000

12.10.2000

12.10.2000

12.10.2000

12.10.2000

12.10.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

COMPUTER ASSOCIATES THINK, Inc., One
Computer Associates Plaza, Islandia, Spojené státy
americké, New York

HUGHES ELECTRONICS CORPORATION,
200 North Sepulveda Boulevard, El Segundo,
Spojené státy americké, California

Sun Franchise Systems Limited, pobočka
Praha, Oldřichova 172, Praha 2, Česká republika

Infusia, a.s. Hořátev, Sadská, Česká republika

BIORA, s.r.o., Slavíkova 11, Hodonín, Česká
republika

BIORA, s.r.o., Slavíkova 11, Hodonín, Česká
republika

HURYTA s.r.o., Staňkova 41, Brno, Česká
republika

Winter Pavel, Komenského 27, Jablonec nad
Nisou, Česká republika

Alcide Corporation, 8561 154th Avenue N.E.,
Redmond, Spojené státy americké, Washington

ISC Communication, s.r.o., Zlončická 10,
Praha 8 - Čimice, Česká republika

ISC Communication, s.r.o., Zlončická 10,
Praha 8 - Čimice, Česká republika

MERCK & CO., Inc., One Merck Drive,
Whitehouse Station, Spojené státy americké, New
Jersey

MERCK & CO., Inc., One Merck Drive,
Whitehouse Station, Spojené státy americké, New
Jersey
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11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

10.10.2010

11.10.2010

11.10.2010

11.10.2010

11.10.2010

12.10.2010

12.10.2010

12.10.2010

12.10.2010

12.10.2010

12.10.2010

12.10.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237824

237825

237826

237827

237828

237829

237830

237831

237832

237833

237834

237835

237836
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 159961

O 159965

O 160033

O 160034

O 160042

O 160043

O 160058

O 160059

O 160060

O 160062

O 160064

O 160077

O 160127

12.10.2000

16.10.2000

16.10.2000

16.10.2000

16.10.2000

16.10.2000

16.10.2000

16.10.2000

16.10.2000

16.10.2000

16.10.2000

17.10.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

18.04.2000

16.10.2000

16.10.2000

16.10.2000

16.10.2000

16.10.2000

16.10.2000

16.10.2000

16.10.2000

16.10.2000

16.10.2000

17.10.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

MERCK & CO., Inc., One Merck Drive,
Whitehouse Station, Spojené státy americké, New
Jersey

Spherion US Inc., společnost zřízená podle
zákonů státu Florida, 2050 Spectrum Boulevard,
Fort Lauderdale, Spojené státy americké, Florida

HBSW, akciová společnost, Byňov 117, Česká
republika

HBSW, akciová společnost, Byňov 117, Česká
republika

TEXTILANA, akciová společnost, Jablonecká 29,
Liberec, Česká republika

Vyskočil Tomáš, Za Nádražím 800, Polná, Česká
republika

FINANCE.CZ, s.r.o., Baarovo nábřeží 38, Brno,
Česká republika

Ing. Jošt Vladimír, Bratří Štefanů 92, Hradec
Králové, Česká republika

Ing. Jošt Vladimír, Bratří Štefanů 92, Hradec
Králové, Česká republika

Ing. Jošt Vladimír, Bratří Štefanů 92, Hradec
Králové, Česká republika

Veselý Jiří, Sněhurčina 712/77, Liberec, Česká
republika

FERAMO METALLUM INTERNATIONAL
s.r.o., Vodařská 15, Brno, Česká republika

Ciberion Limited, 130 Shaftesbury Avenue,
London, Velká Británie

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

12.10.2010

12.10.2010

16.10.2010

16.10.2010

16.10.2010

16.10.2010

16.10.2010

16.10.2010

16.10.2010

16.10.2010

16.10.2010

16.10.2010

17.10.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237837

237838

237839

237840

237841

237842

237843

237844

237845

237846

237847

237848

237849
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 160129

O 160130

O 160131

O 160132

O 160133

O 160134

O 160164

O 160165

O 160185

O 160196

O 160197

O 160202

O 160214

17.10.2000

17.10.2000

17.10.2000

17.10.2000

17.10.2000

17.10.2000

17.10.2000

17.10.2000

18.10.2000

18.10.2000

18.10.2000

19.10.2000

19.10.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

17.10.2000

17.10.2000

17.10.2000

11.05.2000

17.10.2000

17.10.2000

17.10.2000

17.10.2000

18.10.2000

18.10.2000

18.10.2000

19.10.2000

19.10.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Mars, Incorporated, 6885 Elm Street, Mc Lean,
Spojené státy americké, Virginia

Wm. WRIGLEY Jr. Company, Wrigley
Building, 410 N. Michigan Avenue, Chicago,
Spojené státy americké, Illinois

House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, Soborg,
Dánsko

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center,
Indianapolis, Spojené státy americké, Indiana

Vaněk Roman, Mračnická 1054/2, Praha 10,
Česká republika

Vaněk Roman, Mračnická 1054/2, Praha 10,
Česká republika

GECOM, spol. s r.o., Kobyliská 186/34, Praha 8,
Česká republika

ATERNUS, a.s., Oldřichovice 44, Třinec, Česká
republika

Tříška Albert, Libčany 217, Česká republika

Plus Dessert s.r.o., Školní 632, Hostinné, Česká
republika

Dr. Veselá Helena, CSc., Svatopetrská 7, Brno,
Česká republika

ZP CONSULT s.r.o., Albertova 713, Hradec
Králové, Česká republika

G.N.P. spol. s r.o., Palackého 166, Vsetín, Česká
republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

17.10.2010

17.10.2010

17.10.2010

17.10.2010

17.10.2010

17.10.2010

17.10.2010

17.10.2010

18.10.2010

18.10.2010

18.10.2010

19.10.2010

19.10.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237850

237851

237852

237853

237854

237855

237856

237857

237858

237859

237860

237861

237862
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 160215

O 160220

O 160224

O 160227

O 160231

O 160233

O 160258

O 160259

O 160260

O 160265

O 160269

O 160292

O 160293

19.10.2000

19.10.2000

19.10.2000

19.10.2000

19.10.2000

19.10.2000

20.10.2000

20.10.2000

20.10.2000

20.10.2000

20.10.2000

23.10.2000

23.10.2000

23.10.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

19.10.2000

19.10.2000

19.10.2000

19.10.2000

19.10.2000

19.10.2000

20.10.2000

20.10.2000

20.10.2000

20.10.2000

20.10.2000

23.10.2000

23.10.2000

23.10.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

GALAS a.s., Slušovice 626, Česká republika

TLAPÁK a.s., Cejl 38, Brno, Česká republika

AVE, a.s., Pod Kesnerkou 31, Praha 5, Česká
republika

AUTOGAS - CENTRUM, spol. s r.o.,
Heydukova 1269, Strakonice, Česká republika

Vojtíšková Ľubica, Bělčická 2845, Praha 4,
Česká republika

Ing. Vondráček Daniel, Kurkova 2, Praha 8,
Česká republika

LIHO - BLANICE, s.r.o., Blanice 11, Mladá
Vožice, Česká republika

LIHO - BLANICE, s.r.o., Blanice 11, Mladá
Vožice, Česká republika

LIHO - BLANICE, s.r.o., Blanice 11, Mladá
Vožice, Česká republika

MSG holding s.r.o., Donská 9, Praha 10, Česká
republika

Pfizer Products Inc., Eastern Point Road,
Groton, Spojené státy americké, Connecticut

Seidl Zdeněk, Na Valech 5, Vlašim, Česká
republika

Tretter Michael, Měchenice č.p. 254, Davle,
Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

19.10.2010

19.10.2010

19.10.2010

19.10.2010

19.10.2010

19.10.2010

20.10.2010

20.10.2010

20.10.2010

20.10.2010

20.10.2010

23.10.2010

23.10.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237863

237864

237865

237866

237867

237868

237869

237870

237871

237872

237873

237874

237875



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 12 - 2001 - CZ, část B (zapsané ochranné známky) 3657

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 160297

O 160298

O 160306

O 160319

O 160321

O 160340

O 160341

O 160342

O 160343

O 160344

O 160345

O 160346

O 160362

23.10.2000

23.10.2000

23.10.2000

23.10.2000

24.10.2000

24.10.2000

24.10.2000

24.10.2000

24.10.2000

24.10.2000

24.10.2000

24.10.2000

24.10.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

23.10.2000

23.10.2000

23.10.2000

23.10.2000

24.10.2000

26.04.2000

26.04.2000

27.04.2000

10.05.2000

24.10.2000

24.10.2000

24.10.2000

27.09.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

CALCO spol. s r.o., Rousovická 8, Praha 8,
Česká republika

CALCO spol. s r.o., Rousovická 8, Praha 8,
Česká republika

Geodézie On Line, spol. s r.o. , Moskevská 13,
Česká Lípa, Česká republika

HYOSUNG Corporation, 450 Kongduk-dong,
Mapo-gu, Seoul, Jižní Korea

Uncle Sam's Hamburger Express Limited,
Express House, 3 School Road, Hove, East Sussex,
BN3 5HX, Velká Británie

Ficner Petr, Mlýnská 68, Jihlava, Česká republika

Aether Systems, Inc., 11460 Cronridge Drive,
Owings Mills, Spojené státy americké, Maryland

Aether Systems, Inc., 11460 Cronridge Drive,
Owings Mills, Spojené státy americké, Maryland

Aether Systems, Inc., 11460 Cronridge Drive,
Owings Mills, Spojené státy americké, Maryland

Aether Systems, Inc., 11460 Cronridge Drive,
Owings Mills, Spojené státy americké, Maryland

Kyrš Pavel, Rozmarýnova 3/676, Brno, Česká
republika

MERCATOR, spol. s r.o., Těšínská 365, Orlová -
Poruba, Česká republika

Ing. Vojta Pavel, Nedvězská 2229/14, Praha 10,
Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

23.10.2010

23.10.2010

23.10.2010

23.10.2010

23.10.2010

24.10.2010

24.10.2010

24.10.2010

24.10.2010

24.10.2010

24.10.2010

24.10.2010

24.10.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237876

237877

237878

237879

237880

237881

237882

237883

237884

237885

237886

237887

237888



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 12 - 2001 - CZ, část B (zapsané ochranné známky)3658

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 160378

O 160379

O 160380

O 160381

O 160385

O 160388

O 160410

O 160411

O 160428

O 160429

O 160430

O 160431

O 160434

24.10.2000

24.10.2000

24.10.2000

24.10.2000

24.10.2000

25.10.2000

25.10.2000

25.10.2000

25.10.2000

25.10.2000

25.10.2000

26.10.2000

26.10.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

27.09.2000

27.09.2000

27.09.2000

24.10.2000

24.10.2000

25.10.2000

02.05.2000

25.10.2000

25.10.2000

25.10.2000

25.10.2000

26.10.2000

26.10.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

EAGLE PARTNERS L.P., 15350 Vickery Drive,
Houston, Spojené státy americké, Texas

EAGLE PARTNERS L.P., 15350 Vickery Drive,
Houston, Spojené státy americké, Texas

EAGLE PARTNERS L.P., 15350 Vickery Drive,
Houston, Spojené státy americké, Texas

EAGLE PARTNERS L.P., 15350 Vickery Drive,
Houston, Spojené státy americké, Texas

Pharmacia Corporation, 5200 Old Orchard
Road, Skokie, Spojené státy americké, Illinois

KRAHULÍK - MASOZÁVOD Krahulčí, a. s.,
Krahulčí čp. 10, Telč, Česká republika

KOWA COMPANY LTD., 6-29, Nishiki 3-
chome, Naka-ku, Nagoya, Japonsko

VODAFONE GROUP PLC The Courtyard, 2-4
London Road, Newbury, Velká Británie

POSPA CZ s.r.o., Kříženeckého nám. 5/322,
Praha 5, Česká republika

DXT COMPUTERS s.r.o., Krymská 35, Praha
10, Česká republika

BRISTOL, a.s., Sadová 19, Karlovy Vary, Česká
republika

BRISTOL, a.s., Sadová 19, Karlovy Vary, Česká
republika

Ing. Plachý Michal, Marie Hübnerové 12, Brno,
Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

24.10.2010

24.10.2010

24.10.2010

24.10.2010

24.10.2010

24.10.2010

25.10.2010

25.10.2010

25.10.2010

25.10.2010

25.10.2010

25.10.2010

26.10.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237889

237890

237891

237892

237893

237894

237895

237896

237897

237898

237899

237900

237901
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 160447

O 160448

O 160462

O 160468

O 160469

O 160491

O 160492

O 160508

O 160509

O 160528

O 160557

O 160558

O 160562

26.10.2000

26.10.2000

26.10.2000

26.10.2000

27.10.2000

27.10.2000

30.10.2000

30.10.2000

30.10.2000

31.10.2000

31.10.2000

31.10.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

26.10.2000

26.10.2000

26.10.2000

26.10.2000

27.10.2000

27.10.2000

30.10.2000

30.10.2000

30.10.2000

19.08.2000

19.08.2000

31.10.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Jiří Jaroš - WELDIS, Strojnická 1128, Rychnov
nad Kněžnou, Česká republika

Café Bambus , s.r.o., Pivoňková 22, Praha 10,
Česká republika

UNION-TRANSPORT CZ s.r.o., Vinohradská
184, Praha 3, Česká republika

AW Creative Technologies Limited, Anglian
House, Ambury Road, Hubtigdon, Velká Británie

The Boots Company PLC, Nottingham, Velká
Británie

Šašinka Jiří, Sídlištní 45, Hodonín, Česká
republika

Goba, s.r.o., Na Radosti 71, Praha 5, Česká
republika

Mrazírny Dašice, akciová společnost, ul.
Křičenského 451, Dašice v Čechách, Česká
republika

TSSR Trailer Service Sales and Rent, s.r.o.
TRUCK CENTER PLZEŇ, Domažlická 200,
Plzeň, Česká republika

TELČ nábytek, a.s., Třebíčská 319, Telč, Česká
republika

SmithKline Beecham Biologicals S.A., Rue de
L'Institut 89, Rixensart, Belgie

SmithKline Beecham Biologicals S.A., Rue de
L'Institut 89, Rixensart, Belgie

Shimano Inc., 77, Oimatsu-cho, 3-Cho, Sakai,
Osaka, Japonsko

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

26.10.2010

26.10.2010

26.10.2010

26.10.2010

26.10.2010

27.10.2010

27.10.2010

30.10.2010

30.10.2010

30.10.2010

31.10.2010

31.10.2010

31.10.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237902

237903

237904

237905

237906

237907

237908

237909

237910

237911

237912

237913

237914
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 160563

O 160565

O 160570

O 160601

O 160610

O 160645

O 160716

O 160726

O 160730

O 160764

O 160765

O 160766

31.10.2000

31.10.2000

31.10.2000

01.11.2000

01.11.2000

02.11.2000

03.11.2000

06.11.2000

06.11.2000

07.11.2000

07.11.2000

07.11.2000

07.11.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

31.10.2000

31.10.2000

31.10.2000

01.11.2000

01.11.2000

02.11.2000

03.11.2000

06.11.2000

06.11.2000

07.11.2000

07.11.2000

07.11.2000

07.11.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Shimano Inc., 77, Oimatsu-cho, 3-Cho, Sakai,
Osaka, Japonsko

SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., 5-33,
Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, Japonsko

Advanced UroScience, Inc., 1290 Hammond
Road, St. Paul, Spojené státy americké, Minnesota

Thrall Car Manufacturing Company, 2521
State Street, Chicago Heights, Spojené státy
americké, Illinois

Ferrosta, spol. s r.o., V Holešovičkách 1579/24,
Praha 8, Česká republika

Bell Technology spol. s r.o. , Před Skalkami II,
184/5, Praha 10, Česká republika

Mgr. Vitáková Zdena, Vilová 11, Jablonec nad
Nisou, Česká republika

WISCONSIN ENGINEERING CZ, s.r.o.,
Vrchlabská 145/6, Praha 9 - Kbely, Česká
republika

AST s.r.o., Minská 41, Brno, Česká republika

APOLLO TECHNOLOGIES
INTERNATIONAL CORP., 5 S. Regent Street,
Suite 526, Livingston, Spojené státy americké,
New Jersey

APOLLO TECHNOLOGIES
INTERNATIONAL CORP., 5 S. Regent Street,
Suite 526, Livingston, Spojené státy americké,
New Jersey

APOLLO TECHNOLOGIES
INTERNATIONAL CORP., 5 S. Regent Street,
Suite 526, Livingston, Spojené státy americké,
New Jersey

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

31.10.2010

31.10.2010

31.10.2010

01.11.2010

01.11.2010

02.11.2010

03.11.2010

06.11.2010

06.11.2010

07.11.2010

07.11.2010

07.11.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237915

237916

237917

237918

237919

237920

237921

237922

237923

237924

237925

237926
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 160776

O 160777

O 160778

O 160779

O 160813

O 160814

O 160873

O 160879

O 160892

O 160893

O 160925

O 160938

O 160945

07.11.2000

07.11.2000

07.11.2000

08.11.2000

08.11.2000

10.11.2000

10.11.2000

10.11.2000

10.11.2000

13.11.2000

13.11.2000

13.11.2000

14.11.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

07.11.2000

07.11.2000

07.11.2000

08.11.2000

08.11.2000

10.11.2000

10.11.2000

16.06.2000

23.05.2000

13.11.2000

13.11.2000

13.11.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Carglass Luxembourg S.a.r.l. - Zug branch,
Aegeristrasse 33, Zug, Švýcarsko

ATOFINA Chemicals, Inc., 2000 Market Street,
Philadelphia, Spojené státy americké,
Pennsylvania

HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD, 113-1
Ohaza Ohtake-shinden, Bunsui-machi, Nishi,
Niigata-ken, Japonsko

CORNING INCORPORATED, One Riverfront
Plaza, Corning, Spojené státy americké, New York

GMAC, a.s., Štětkova 5, Praha 4, Česká republika

GMAC, a.s., Štětkova 5, Praha 4, Česká republika

JNČ, s. r. o., Novohradská 35, České Budějovice,
Česká republika

Širlo Vladimír, Kamenická 330/2, Děčín, Česká
republika

COMPAQ INFORMATION TECHNOLOGIES
GROUP, L.P., 20555 State Highway 249,
Houston, Spojené státy americké, Texas

COMPAQ INFORMATION TECHNOLOGIES
GROUP, L.P., 20555 State Highway 249,
Houston, Spojené státy americké, Texas

Imperial Fein Spirit Hranice spol. s r. o. ,
Jurikova 8, Hranice, Česká republika

Minnesota Mining and Manufacturing
Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, St.
Paul, Spojené státy americké, Minnesota

KOVOKUBÁT s.r.o., Staré Hradiště, Česká
republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

07.11.2010

07.11.2010

07.11.2010

07.11.2010

08.11.2010

08.11.2010

10.11.2010

10.11.2010

10.11.2010

10.11.2010

13.11.2010

13.11.2010

13.11.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237927

237928

237929

237930

237931

237932

237933

237934

237935

237936

237937

237938

237939
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 160961

O 160962

O 160963

O 160972

O 160978

O 160989

O 160993

O 160996

O 160997

O 160998

O 160999

O 161002

14.11.2000

14.11.2000

14.11.2000

14.11.2000

14.11.2000

14.11.2000

15.11.2000

15.11.2000

15.11.2000

15.11.2000

15.11.2000

15.11.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

14.11.2000

14.11.2000

14.11.2000

21.08.2000

14.11.2000

14.11.2000

14.11.2000

15.11.2000

15.11.2000

15.11.2000

15.11.2000

15.11.2000

15.11.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

ECI Telecom Ltd., 30 Hasivim Street, Petach
Tikva, Izrael

VAŠSTAV s.r.o., Staňkova 18, Brno, Česká
republika

FINEX TRADING s.r.o., Hankova 8, Plzeň, Česká
republika

The Procter&Gamble Company, One
Procter&Gamble Plaza, Cincinnati, Spojené státy
americké, Ohio

Minesota Mining and Manufacturing
Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, St.
Paul, Spojené státy americké, Minnesota

THE GILLETTE COMPANY, Prudential Tower
Building, Boston, Spojené státy americké,
Massachusetts

JIHOČESKÁ KERAMIKA akciová společnost,
Na Libuši 717, Bechyně, Česká republika

DERMACOL a. s., Kříženeckého nám. 322,
Praha 5, Česká republika

DERMACOL a. s., Kříženeckého nám. 322,
Praha 5, Česká republika

Ing. Durňák Mikuláš, Křejpského 1505, Praha
4, Česká republika

H&B REAL, kom. spol., Smetanova 1484,
Vsetín, Česká republika

KME, spol. s r.o., Tyršova 16, Kuřim, Česká
republika

TRIVIS - Centrum profesní přípravy, spol. s
r.o., Hamerská 405/13, Praha 9 - Kyje, Česká
republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

14.11.2010

14.11.2010

14.11.2010

14.11.2010

14.11.2010

14.11.2010

14.11.2010

15.11.2010

15.11.2010

15.11.2010

15.11.2010

15.11.2010

15.11.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237940

237941

237942

237943

237944

237945

237946

237947

237948

237949

237950

237951
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 161019

O 161020

O 161021

O 161022

O 161023

O 161024

O 161035

O 161036

O 161094

O 161111

O 161124

O 161129

O 161130

15.11.2000

15.11.2000

15.11.2000

15.11.2000

15.11.2000

15.11.2000

15.11.2000

15.11.2000

15.11.2000

16.11.2000

16.11.2000

16.11.2000

16.11.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

15.11.2000

15.11.2000

15.11.2000

15.11.2000

15.11.2000

15.11.2000

15.11.2000

15.11.2000

15.11.2000

16.11.2000

16.11.2000

16.11.2000

16.11.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

TRIVIS - Centrum profesní přípravy, spol. s
r.o., Hamerská 405/13, Praha 9 - Kyje, Česká
republika

TRIVIS - Centrum profesní přípravy, spol. s
r.o., Hamerská 405/13, Praha 9 - Kyje, Česká
republika

TRIVIS - Centrum profesní přípravy, spol. s
r.o., Hamerská 405/13, Praha 9 - Kyje, Česká
republika

TRIVIS - Centrum profesní přípravy, spol. s
r.o., Hamerská 405/13, Praha 9 - Kyje, Česká
republika

TRIVIS - Centrum profesní přípravy, spol. s
r.o., Hamerská 405/13, Praha 9 - Kyje, Česká
republika

Řeznictví Švéda spol. s r.o., Jana Palacha 16,
Břeclav, Česká republika

Řeznictví Švéda spol. s r.o., Jana Palacha 16,
Břeclav, Česká republika

HAMÉ, a.s., Babice č.572, Česká republika

Ing. Leden Milan, Lidická 358, Pardubice, Česká
republika

KOVO-PLAZMA s.r.o., Běly Pažoutové 30,
Brno, Česká republika

EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o., Trojanova 1566,
Slaný, Česká republika

DERMACOL a. s., Kříženeckého nám. 322,
Praha 5, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

15.11.2010

15.11.2010

15.11.2010

15.11.2010

15.11.2010

15.11.2010

15.11.2010

15.11.2010

15.11.2010

16.11.2010

16.11.2010

16.11.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237952

237953

237954

237955

237956

237957

237958

237959

237960

237961

237962

237963

237964
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 161161

O 161162

O 161163

O 161190

O 161192

O 161193

O 161195

O 161196

O 161197

O 161221

O 161222

O 161223

O 161231

16.11.2000

20.11.2000

20.11.2000

20.11.2000

20.11.2000

20.11.2000

20.11.2000

20.11.2000

20.11.2000

20.11.2000

20.11.2000

20.11.2000

20.11.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

16.11.2000

20.11.2000

20.11.2000

20.11.2000

20.11.2000

20.11.2000

20.11.2000

20.11.2000

31.10.2000

31.10.2000

31.10.2000

20.11.2000

20.11.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

DS Praha s.r.o., Za Mototechnou 1114/4, Praha
5 - Stodůlky, Česká republika

DS Praha s.r.o., Za Mototechnou 1114/4, Praha
5 - Stodůlky, Česká republika

info.com s.r.o., Petrská 29, Praha 1, Česká
republika

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o., Bráfova 16,
Třebíč, Česká republika

TRIVIS - Centrum profesní přípravy, spol. s
r.o., Hamerská 405/13, Praha 9 - Kyje, Česká
republika

BIG BRIDGE PRODUCTIONS s.r.o., Žitná 4,
Praha 2, Česká republika

BIG BRIDGE PRODUCTIONS s.r.o., Žitná 4,
Praha 2, Česká republika

BIG BRIDGE PRODUCTIONS s.r.o., Žitná 4,
Praha 2, Česká republika

BIG BRIDGE PRODUCTIONS s.r.o., Žitná 4,
Praha 2, Česká republika

DATEV eG, Paumgartnerstrasse 6-14, Nürnberg,
Německo

DATEV eG, Paumgartnerstrasse 6-14, Nürnberg,
Německo

DATEV eG, Paumgartnerstrasse 6-14, Nürnberg,
Německo

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, s.r.o.,
Klimentská 52, Praha 1, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

16.11.2010

16.11.2010

20.11.2010

20.11.2010

20.11.2010

20.11.2010

20.11.2010

20.11.2010

20.11.2010

20.11.2010

20.11.2010

20.11.2010

20.11.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237965

237966

237967

237968

237969

237970

237971

237972

237973

237974

237975

237976

237977
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 161232

O 161235

O 161332

O 161333

O 161338

O 161339

O 161348

O 161355

O 161402

O 161448

O 161452

O 161457

O 161462

21.11.2000

21.11.2000

21.11.2000

21.11.2000

21.11.2000

21.11.2000

22.11.2000

23.11.2000

24.11.2000

24.11.2000

24.11.2000

24.11.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

21.11.2000

31.05.2000

08.06.2000

21.11.2000

21.11.2000

21.11.2000

22.11.2000

23.11.2000

24.11.2000

24.11.2000

24.11.2000

24.11.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

CHAPS spol. s r.o., Velkopavlovická 1, Brno,
Česká republika

Paulišin Pavel, Svobody 661, Kladno, Česká
republika

Convergys CMG Utah Inc., 10975 South
Sterling View Drive, South Jordan, Spojené státy
americké, Utah

Convergys CMG Utah Inc., 10975 South
Sterling View Drive, South Jordan, Spojené státy
americké, Utah

Mr. Thomas Jorgensen Bjerrum, Chr.
Hostrupsvej 4, Haderslev, Dánsko

Mr. Thomas Jorgensen Bjerrum, Chr.
Hostrupsvej 4, Haderslev, Dánsko

AROMEDICA, spol. s r.o., Na sklonku 9/368,
Praha 5, Česká republika

COMEC AUDIT s.r.o., Kodaňská 65, Praha 10,
Česká republika

Ing. arch. Přikryl Pavel, Smetanovo nábřeží 19,
Břeclav, Česká republika

CKP CHRUDIM v.o.s., V Tejnecku 959, Chrudim
2, Česká republika

TACITA s.r.o., Ke střelnici 167, Litvínov, Česká
republika

Červený s.r.o., Sokolovská 79, Ústí nad Labem -
Svádov, Česká republika

Barum Continental spol.s r.o., Objízdná 1628,
Otrokovice, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

20.11.2010

21.11.2010

21.11.2010

21.11.2010

21.11.2010

21.11.2010

21.11.2010

22.11.2010

23.11.2010

24.11.2010

24.11.2010

24.11.2010

24.11.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237978

237979

237980

237981

237982

237983

237984

237986

237987

237988

237989

237990

237991
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 161463

O 161469

O 161471

O 161491

O 161495

O 161516

O 161517

O 161548

O 161580

O 161583

O 161596

O 161662

24.11.2000

24.11.2000

24.11.2000

24.11.2000

27.11.2000

27.11.2000

27.11.2000

28.11.2000

28.11.2000

28.11.2000

29.11.2000

29.11.2000

30.11.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

24.11.2000

24.11.2000

24.11.2000

24.11.2000

27.11.2000

27.11.2000

27.11.2000

28.11.2000

28.11.2000

28.11.2000

29.11.2000

29.11.2000

30.11.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Bates Worldwide, Inc., 498 Seventh Avenue,
New York, Spojené státy americké, New York

Lusit Betonelemente-Lusga GmbH & Co.KG,
38, Gohfelder Strasse, Löhne, Německo

Anima Publishers, s.r.o., Příluky 372, Zlín,
Česká republika

VINOPOL SANTÉ s.r.o., Čejkovská 772, Velké
Bílovice, Česká republika

Jihočeské mlékárny, a s., Rudolfovská 83,
České Budějovice, Česká republika

MILK and HONEY STUDIOS, s.r.o., Josefská 6,
Praha 1, Česká republika

MILK and HONEY STUDIOS, s.r.o., Josefská 6,
Praha 1, Česká republika

H-NÁBYTEK s.r.o., Uničovská 34, Šternberk,
Česká republika

Dialab spol. s r.o., Náměstí Osvoboditelů 1,
Praha 5, Česká republika

Chaloupková Zuzana, Formanská 202, Praha 4,
Česká republika

SEVEN, Středisko pro efektivní využívání
energie, o.p.s., Slezská 7, Praha 2, Česká
republika

ETS - European Tax Services s.r.o., U
Michelského lesa 366, Praha 4, Česká republika

S.C.JOHNSON & SON, INC., Společnost
zřízena podle zákonů státu Wisconsin, 1525
Howe Street, Racine, Spojené státy americké,
Wisconsin

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

24.11.2010

24.11.2010

24.11.2010

24.11.2010

27.11.2010

27.11.2010

27.11.2010

28.11.2010

28.11.2010

28.11.2010

29.11.2010

29.11.2010

30.11.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237992

237993

237994

237995

237996

237997

237998

237999

238000

238001

238002

238003
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 161716

O 161717

O 161718

O 161801

O 161802

O 161995

O 161996

O 162032

O 162106

O 162215

O 162375

O 162478

O 162479

30.11.2000

30.11.2000

01.12.2000

01.12.2000

05.12.2000

05.12.2000

06.12.2000

07.12.2000

11.12.2000

14.12.2000

18.12.2000

18.12.2000

21.12.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

30.11.2000

01.06.2000

01.12.2000

01.12.2000

05.12.2000

05.12.2000

06.12.2000

07.12.2000

11.12.2000

14.12.2000

18.12.2000

18.12.2000

28.06.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road,
Indianapolis, Spojené státy americké, Indiana

Microsoft Corporation, One Microsoft Way,
Redmond, Spojené státy americké, Washington

PROFITNESS LTD, Sovereign House, Station
Road, St. Johns, Isle of Man, Velká Británie

PROFITNESS LTD, Sovereign House, Station
Road, St. Johns, Isle of Man, Velká Británie

ETA a.s., Poličská 444, Hlinsko v Čechách, Česká
republika

Ing. Sedlák Jiří, Husova 16, P.O.Box 1, České
Budějovice, Česká republika

NUTREND D.S., a.s., Selské nám. 9/43, Olomouc
- Chválkovice, Česká republika

HYUNDAI MOTOR COMPANY, 140-2, Ke-
Dong, Chongro-Ku, Seoul, Jižní Korea

Sadílek Oldřich, Bořetice 461, Bořetice, Česká
republika

Halenka David, Průběžná 1879, Rakovník, Česká
republika

Visa International Service Association, 900
Metro Center Boulevard, Foster City, Spojené
státy americké, California

Pavel Kučera, Sasanková 12, Praha 10, Česká
republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

30.11.2010

30.11.2010

01.12.2010

01.12.2010

05.12.2010

05.12.2010

06.12.2010

07.12.2010

11.12.2010

14.12.2010

18.12.2010

18.12.2010

21.12.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

238004

238005

238010

238011

238012

238013

238014

238015

238016

238017

238018

238019

238020
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 162639

O 162800

O 162807

O 163453

O 163552

O 164095

O 164220

O 164315

O 164603

O 164607

O 164609

O 164613

O 164646

28.12.2000

29.12.2000

23.01.2001

26.01.2001

07.02.2001

12.02.2001

14.02.2001

21.02.2001

21.02.2001

21.02.2001

21.02.2001

22.02.2001

28.02.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

28.12.2000

29.12.2000

23.01.2001

26.01.2001

07.02.2001

12.02.2001

14.02.2001

21.02.2001

21.02.2001

21.02.2001

21.02.2001

22.02.2001

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Calling Card Company Limited, Kingston
House, 15 Coombe Road, Kingston-upon Thames,
Surrey, Velká Británie

TEXACO INTERNATIONAL TRADER INC.,
2000 Westchester Avenue, City of White Plains,
Spojené státy americké, New York

Ark Thompson, a.s., Vyšehradská 43, Praha 2,
Česká republika

TOMIL s.r.o., Gen. Svatoně 149/IV, Vysoké
Mýto, Česká republika

Martinkovič Ján, Jana Nečase 24, Brno, Česká
republika

MUDr. Jana Štelclová, Masarykovo nám. 12,
Vyškov, Česká republika

Ing. Norek Petr, Dukelská 26, Třebíč, Česká
republika

ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH
ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ
TECHNICKÝCH SPORTŮ A ČINNOSTÍ
ČESKÉ REPUBLIKY, Lorecká 465, Kutná Hora,
Česká republika

ČESKÉ SANO spol. s r.o., Npor. O. Bartoška 15,
Domažlice, Česká republika

ČESKÉ SANO spol. s r.o., Npor. O. Bartoška 15,
Domažlice, Česká republika

ČESKÉ SANO spol. s r.o., Npor. O. Bartoška 15,
Domažlice, Česká republika

ČESKÉ SANO spol. s r.o., Npor. O. Bartoška 15,
Domažlice, Česká republika

Krupička Vítězslav, Komenského 19,
Boskovice, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

28.12.2010

29.12.2010

23.01.2011

26.01.2011

07.02.2011

12.02.2011

14.02.2011

21.02.2011

21.02.2011

21.02.2011

21.02.2011

22.02.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

238021

238022

238023

238024

238025

238026

238027

238028

238029

238030

238031

238032

238033
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 164803

O 165013

O 165263

O 165367

O 165438

O 165620

O 165693

O 165717

O 165724

O 165799

O 165947

O 165948

O 165949

06.03.2001

13.03.2001

16.03.2001

19.03.2001

21.03.2001

23.03.2001

23.03.2001

23.03.2001

27.03.2001

29.03.2001

29.03.2001

29.03.2001

30.03.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

28.02.2001

06.03.2001

13.03.2001

16.03.2001

19.03.2001

21.03.2001

23.03.2001

23.03.2001

23.03.2001

27.03.2001

29.03.2001

29.03.2001

29.03.2001

30.03.2001

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

EVALEN, s.r.o., Rohová 696/3C, Havířov -
Bludovice, Česká republika

Jihočeské pivovary, a.s., Lidická 458/51, České
Budějovice, Česká republika

AVION, s.r.o., Nádražní 92, Židlochovice, Česká
republika

Říha Josef, Slezská 111, Praha 3, Česká republika

BAŤA a.s., Dlouhá 130, Zlín, Česká republika

Třinecké železárny, a.s., Průmyslová 1000,
Třinec, Česká republika

Jihočeské pivovary, a. s., Lidická 458/51, České
Budějovice, Česká republika

Blairmhor Distillers Limited, Moffat
Distillery, Towers Road, Airdrie, Velká Británie

Léčiva, a.s., Dolní Měcholupy 130, Praha 10,
Česká republika

RACIO, s.r.o., Národních hrdinů 22, Břeclav,
Česká republika

European Merchant Company, a.s., U
milosrdných 2/867, Praha 1, Česká republika

European Merchant Company, a.s., U
milosrdných 2/867, Praha 1, Česká republika

European Merchant Company, a.s., U
milosrdných 2/867, Praha 1, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

28.02.2011

06.03.2011

13.03.2011

16.03.2011

19.03.2011

21.03.2011

23.03.2011

23.03.2011

23.03.2011

27.03.2011

29.03.2011

29.03.2011

29.03.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

238034

238035

238036

238037

238038

238039

238040

238041

238042

238043

238044

238045

238046
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 165974

O 165997

O 165998

O 166048

O 166049

O 166050

O 166091

O 166093

O 166193

O 166256

O 166257

O 166298

O 166324

30.03.2001

30.03.2001

02.04.2001

02.04.2001

02.04.2001

03.04.2001

03.04.2001

04.04.2001

06.04.2001

06.04.2001

09.04.2001

10.04.2001

10.04.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

30.03.2001

30.03.2001

02.04.2001

02.04.2001

02.04.2001

03.04.2001

03.04.2001

04.04.2001

06.04.2001

06.04.2001

09.04.2001

10.04.2001

10.04.2001

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

OPTION ONE s.r.o., Dělnická 12/213, Praha 7,
Česká republika

QIAN CHENG spol. s r.o., U družstva Ideál 21,
Praha 4, Česká republika

QIAN CHENG spol. s r.o., U družstva Ideál 21,
Praha 4, Česká republika

TOMIL s.r.o., Gen. Svatoně 149/IV, Vysoké
Mýto, Česká republika

TOMIL s.r.o., Gen. Svatoně 149/IV, Vysoké
Mýto, Česká republika

TOMIL s.r.o., Gen. Svatoně 149/IV, Vysoké
Mýto, Česká republika

Executive Residences, a.s., Salvátorská 10,
Praha 1, Česká republika

Executive Residences, a.s., Salvátorská 10,
Praha 1, Česká republika

Prokopec Slavoj, Na Jezerce 1033/17, Praha 4,
Česká republika

Dokoupil Jiří, 17.listopadu 28, Břeclav, Česká
republika

Dokoupil Jiří, 17.listopadu 28, Břeclav, Česká
republika

AŠTÁNGA AJURVÉDA s.r.o., Karlovo nám. 17,
Praha 2, Česká republika

České nemovitosti a.s., Revoluční 3, Praha 1,
Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

30.03.2011

30.03.2011

30.03.2011

02.04.2011

02.04.2011

02.04.2011

03.04.2011

03.04.2011

04.04.2011

06.04.2011

06.04.2011

09.04.2011

10.04.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

238047

238048

238049

238050

238051

238052

238053

238054

238055

238056

238057

238058

238059
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 166325

O 166390

O 166497

O 166498

O 166584

O 166944

O 167046

O 167063

O 167207

12.04.2001

17.04.2001

17.04.2001

18.04.2001

30.04.2001

04.05.2001

04.05.2001

11.05.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

12.04.2001

17.04.2001

17.04.2001

18.04.2001

30.04.2001

04.05.2001

04.05.2001

11.05.2001

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

České nemovitosti a.s., Revoluční 3, Praha 1,
Česká republika

Večerková Jana, Nad Vývozem 4869, Zlín,
Česká republika

Klára květiny s.r.o., Husovo nám. 9, Rakovník,
Česká republika

HRDLIČKA + BÍLEK s.r.o., Zlatníky č. 36,
Česká republika

SIR TOBY'S HOSTEL, s.r.o., Dělnická 24/1155,
Praha 7 - Holešovice, Česká republika

Pivovar Velké Popovice, a.s., Ringhofferova 1,
Velké Popovice, Česká republika

YUCCA GROUP s.r.o., Chebská 522, Kynšperk
nad Ohří, Česká republika

Kaufland Česká republika v.o.s., Pod
Višňovkou 25, Praha 4, Česká republika

CONTIA s.r.o., Na Slovance 2201/30, Praha 8,
Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

11.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

17.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

10.04.2011

12.04.2011

17.04.2011

17.04.2011

18.04.2011

30.04.2011

04.05.2011

04.05.2011

11.05.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

238060

238061

238062

238063

238064

238066

238067

238068
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237105, 237106, 237107, 237112, 237113, 237129, 237130, 237133, 237138, 237140, 237142, 237144, 237147, 237148, 237149,
237156, 237174, 237175, 237176, 237178, 237181, 237188, 237194, 237210, 237215, 237226, 237235, 237237, 237244, 237250,

237320, 237342, 237387, 237558, 237650, 237668, 237784, 237985, 238006, 238007, 238008, 238009, 238065

Zápis ochranných známek se změnou
 ve vztahu ke zveřejněným přihláškám.

Číselný přehled
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(210)

(210)

(210)

(210)

O 114027

O 117334

O 121415

O 124112

21.08.1996

27.11.1996

21.04.1997

21.07.1997

20.08.1997

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

21.08.1996

27.11.1996

21.04.1997

21.07.1997

20.08.1997

(730)

(730)

(730)

(730)

SYLVÁNO FRANCO s.r.o. ITALSKÁ MóDA,
Lůžkovice 29, Česká republika

GOLEM a.s., nám. Práce 1099, Zlín, Česká republika

Mencl Pavel, Jana Palacha 1093, Pardubice, Česká
republika

Lamela, a.s., Vodní 147/1, Sušice, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

17.12.1997

13.09.2000

17.12.1997

12.05.1999

14.04.1999

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

21.08.2006

27.11.2006

21.04.2007

21.07.2007

20.08.2007

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237105

237106

237107

237112

237113

Zápis ochranných známek se změnou
 ve vztahu ke zveřejněným přihláškám

(511)

(511)

(511)

(511)

18, 25

3, 7, 9, 11, 16, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 41, 42

28, 41, 42

9

(590) Barevná

(740)

(740)

(740)

Ing. Rylková Iva, Polská 1525, Ostrava-Poruba

Ing. Kučera Zdeněk, Padělky 548 (P.O.BOX 92), Slušovice

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou 12,
Praha 7

(510)

(510)

(510)

(510)

(18) módní doplňky - tašky, řemeny; (25) italská konfekce
- pánská, dámská, dětská, džínové oblečení, módní doplňky
(obuv, čepice), spodní prádlo, punčochové zboží.

(3) parfumerie, kosmetické výrobky s výjimkou
autokosmetiky; (7) pračky klasické a automatické, sušičky
a myčky na nádobí, kuchyňské přístroje
elektromechanické, zejména kuchyňské roboty, šlehače a
mixéry, vysavače a čističe koberců; (9)  audiovizuální
technika, záznamová média jako jsou audio a video kazety,
kompaktní disky, floppy disky, hardware, software, CD
přehrávače, Hi-Fi soupravy, včetně komponent jako jsou
reproduktory, mikrofony, měniče a zesilovače; (11)
vysoušeče vlasů, sporáky; (16) knihy, časopisy, manuály,
tiskoviny, fotografie, papírenské výrobky pro potřeby
umělců, kancelářské a školní potřeby; (25) obuv, oděvy
dámské, pánské a dětské, zejména kalhoty, košile, svetry,
pulovry, kabáty, halenky, sportovní oblečení, dětské a
kojenecké zboží, pláště, kostýmy, zakázkové oděvy,
sportovní oblečení, prádlo, klobouky, čepice; (28)
sportovní potřeby a nářadí vyjma rybářských prutů, dětské
hračky; (30) káva, čaj, kakao, čokoláda a výrobky a nápoje
z nich, cukr, rýže, med, sůl, hořčice, ocet, koření; (32)
pivo, minerální vody, limonády, koncentráty a nápoje z
ovocných šťáv a jiné nealkoholické nápoje, sirupy a jiné
přípravky pro přípravu nápojů; (35) zprostředkování
obchodních záležitostí; (36) pronájem a správa

nemovitostí; (41) pořádání kulturních a společenských
akcí, módních přehlídek, výstav uměleckých předmětů,
divadelních a hudebních představení, vydavatelská a
nakladatelská činnost v oblasti knih, tiskopisů, novin a
časopisů; (42) hostinská činnost, provoz restaurací a
hotelů, ubytovací služby.

(28) hry, hračky, potřeby pro sport;  (41) školení, zábava,
sportovní a kulturní aktivity; (42) restaurace, ubytování.

(9) elektrovodivé kabely, lanka a pletiva.

(540)

(540)

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

O 124802

O 134048

O 134119

O 136244

30.06.1998

02.07.1998

24.09.1998

11.01.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

30.06.1998

02.07.1998

24.09.1998

11.01.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Gargulák Alois, čp. 368, Vlachovice, Česká republika

Mročka Karel, Metylovice 428, Frýdlant nad Ostravicí
3, Česká republika

Unimed Health Limited, 50 Vasilis Michaelides
Street, Limassol, Kypr

Documentum, Inc., 5671 Gibraltar Drive, Pleasanton,
Spojené státy americké, California

BIOGENA CB, s.r.o., J.A.Komenského 369, Ševětín,
Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

12.05.1999

11.11.1998

14.06.2000

17.05.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

30.06.2008

02.07.2008

24.09.2008

11.01.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

237129

237130

237133

237138

(540)

(540)

DOCUMENTUM

NOVÉ RÁNO

(511)

(511)

(511)

(511)

6, 12, 13, 17, 42

37, 40

5

9

(590) Barevná

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Görig Jan, SPUR a.s., tř. T.Bati 299, Zlín

Svorník Jan, Veverkova 1/1511, Ostrava - Hrabůvka

Mgr. Jaroš Zbyšek, advokát, Advokátní kancelář Jaroš -
Fojtíková, Zelený pruh 95/97, Praha 4

Mgr. Petra S. de Brantes, Advokátní a patentová kancelář
JUDr. Korejzová & spol., Břehová 1, Praha 1

Mgr. Machatová Marcela, patentový zástupce, DMH-
patentová a známková kancelář, Pospíšilova 2, Praha 3

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(6) kovové formy pro výrobu výrobků technické pryže a
výrobků z plastů; (12) výrobky technické pryže pro
dopravní prostředky, zejména pružná uložení, nárazníky,
sedla ventilů a těsnění; (13) pryžové a plastové součásti
rozbušek, zejména pak zátky pro rozbušky; (17) výrobky
technické pryže s výrobky z plastů všeho druhu, včetně
výrobků pryžokovových a výrobků vyztužených, zejména
textilními a kovovými výztužnými materiály, speciálních
pryžových a plastových výrobků a dílců pro aplikace v
elektrotechnice a elektronice, jako jsou vysoce vodivé
nebo vysoce nevodivé výrobky a dílce a dále speciálních
pryžových a plastových výrobků a dílců pro aplikace v
potravinářském a chemickém průmyslu, jako jsou např.
sedla ovládacích prvků dávkovacích zařízení, vše s
vyjímkou těsnících hmot pro kontejnery plynů; (42) vývoj
a konstruování forem pro výrobky technické pryže a
výrobky z plastů, poradenská činnost v oblasti pryže a
plastů.

(37) čištění a opravy zboží z kůže a jeho náhražek; (40)
zpracování kůže.

(5) výrobky dietetické pro děti a nemocné, chemické pro
účely lékařské, léčebné výrobky lázeňské, léčebné
přípravky pro lázně, léčivé rostliny a výrobky z nich, vína
mediciální, vše s vyjímkou vitamínových a minerálních
přípravků a jejich směsí, obvazový materiál, prostředky
dezinfekční, k hubení rostlinných a živočišných škůdců,
antiparazitní látky, zejména léčebná kosmetika na bázi
přírodních látek.

(9) přístroje a nástroje vědecké, navigační, geodetické, pro
bezdrátovou telegrafii, kinematografické, přístroje a
nástroje k vážení, měření, signalizování, pro účely
kontrolní (inspekční), záchranné a pro výuku, magnetické
nosiče dat, disky, diskety s výjimkou nosičů obsahujících
software a gramofonové desky, prodejní automaty a
mechanismy přístrojů uváděné v činnost vhozením mince,
zapisovací pokladny,  hasicí přístroje, příslušenství,
součásti a náhradní díly ke všem uvedeným výrobkům.

(3) prací a čisticí přípravky a prostředky, zejména mýdla,
bělicí, odmašťovací, brusné, lešticí přípravky - parfumerie a
kosmetické výrobky a látky, zvláště z bylin, květin, rostlin
a jiných přírodních produktů, zejména toaletní mýdla,
šampóny, oleje, tonika, vlasové vody, pleťová mléka a
vody, krémy, zubní pasty; (5) výrobky zdravotnické a

(540)

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 139015

O 140046

O 140280

O 141207

O 141536

O 142060

11.02.1999

22.02.1999

23.03.1999

06.04.1999

20.04.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

11.02.1999

22.02.1999

23.03.1999

06.04.1999

20.04.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

M.I.A., a.s., Jaselská 6/275, Praha 6, Česká republika

Kolátorová Iva, Washingtonova 23, Praha 1, Česká
republika

AQUA TRADE s.r.o., Slezanů 9, Praha 6, Česká
republika

Orgapol, akciová společnost, Příkop 8, Brno, Česká
republika

Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada, Spojené
státy americké, Michigan

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.10.2000

15.11.2000

12.07.2000

12.07.2000

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

11.02.2009

22.02.2009

23.03.2009

06.04.2009

20.04.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237140

237142

237144

237147

237148

(540)

(540)

(540)

IMS

Orgapol

MAGNA BLOC

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

3, 5

9, 35, 38

14

9, 21

5, 35, 36, 40

10

(740)

(740)

(740)

Ing. Vandělíková Jana, Bohemia Patent, Petrská 12, Praha
1

Ing. Jupa Francis, patentový zástupce, Měchenická 4,
Praha 4

JUDr. Pavel Zelený, advokát, Společná advokátní kancelář
Všetečka, Zelený, Švorčík, Kalenský a partneři, Hálkova
2, Praha 2

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

dietetické pro léčebné účely s výjimkou vitamínových
přípravků a medicinálních čajů, zejména dietní potraviny a
přípravky a doplňky obsažené ve třídě 5, dětská výživa,
léčebné a rehabilitační zábaly a koupele, oleje, balzámy,
výtažky, výluhy, šťávy, sirupy, kapky, farmaceutické
odvary a éterické roztoky, léčebná vína, kapsle, pilulky (s
výjimkou vitamínových), dražé a prášky - posilující
přípravky pro sportovce - prostředky pro zmírňování
bolesti - kosmetické přípravky pro léčebné a rehabilitační
účely, drogistické a kosmetické výrobky pro léčebnou a
léčebně-preventivní péči o pleť, například zdravotní mýdla,
šampóny a emulze, zubní pasty, mediciální přípravky pro
ošetřování a dezinfekci úst a kůže, dezodoranty jiné než
pro osobní hygienu.

(9) nosiče dat všeho druhu, elektronické sítě; (35) on-line
inzerce; (38) služby zabezpečující audiovizuální komunikaci
prostřednictvím informačních a telekomunikačních sítí,
kupř. počítačové sítě Internet, satelitu apod., rozšiřování,
zveřejňování a přenos informací prostřednictvím
informačních a telekomunikačních prostředků a sítí,
satelitů ap., šíření elektronických časopisů, elektronických
periodik a knih v elektronické podobě prostřednictvím
počítačové sítě, pomocí satelitů ap.

(14) minerály a drahé kameny všech druhů, přírodní i
umělé a předměty z nich.

(9) mechanická, elektromechanická nebo elektronická
čidla a přístroje umožňující ovládání zařízení pro distribuci
vody pro pitné, užitkové, sanitární nebo léčebné účely
používané uvnitř nebo vně budov, náhradní díly pro
uvedené přístroje a zařízení, uvedené v této třídě; (21)
nádoby, toaletní doplňky skleněné, porcelánové, z
plastických nebo jiných hmot.

(5) léky, léčiva, výrobky lékárnické, výrobky veterinářské,
dezinfekční přípravky, diabetické výrobky, obvazové
materiály, náplastě nebo jiné hygienické zdravotní
výrobky; (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti
obchodu, zprostředkovatelská činnost v reklamě, reklamní
činnosti a služby; (36) zprostředkovatelská činnost v
pronájmu nemovitostí, pronájem nemovitostí, bytových a
nebytových prostor; (40) zprostředkovatelská činnost v
nakládání s odpady a ve zpracování odpadů, podnikání v
oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, zpracování
odpadů.

(10) terapeutické magnety používané k ulehčení bolesti, a
prostředky obsahující nebo používané k připevnění
terapeutických magnetů, zejména bandáže na kolena,
lokty, zápěstí, kotníky, hlavu, pásky, rukavice, vložky do
bot, podušky, polštáře na sedadla, přikrývky, povlečení a
matrace, pelíšky pro domácí zvířata, oční gelové masky,
krční gelové zábaly, to vše k léčebným účelům.

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

O 142619

O 143228

O 143615

O 143785

05.05.1999

26.05.1999

08.06.1999

11.06.1999

11.06.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

05.05.1999

26.05.1999

08.06.1999

11.06.1999

11.06.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

European Merchant Company, a.s., U milosrdných
2/867, Praha 1, Česká republika

Ing. Veselý Miloš, CSc., Na kopcech 644, Rakvice,
Česká republika

RAVAK a.s., Obecnická 285, Příbram, Česká republika

EUROPRESS, k.s., Viktora Huga 6, Praha 5, Česká
republika

EUROPRESS, k.s., Viktora Huga 6, Praha 5, Česká
republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

13.09.2000

17.05.2000

13.12.2000

12.07.2000

12.07.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

05.05.2009

26.05.2009

08.06.2009

11.06.2009

11.06.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237149

237156

237174

237175

237176

(540)

(540)

(540)

(540)

VINOPA

ANTICALC

KLAUDIE

CLAUDIA

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 35

5, 29, 30, 31, 33, 42

11, 21

35, 39, 41, 42

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Aleš Zábrš, advokát a patentový zástupce, Na
Beránce 2, Praha 6

Ing. Dohnal Jiří, patentový zástupce, Nedbalova 29, Brno

Ing. Vandělíková Jana, Bohemia Patent, Petrská 12, Praha
1

Machatová Marcela Mgr., Pospíšilova 2, Praha 3

Machatová Marcela Mgr., Pospíšilova 2, Praha 3

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(9) přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické,
elektrické, vyjma vysavačů, jejich součásti a příslušenství,
v rámci této třídy, fotografické, filmové, optické, přístroje
pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu, záchranu a
přístroje pro vyučování, přístroje pro záznam, převod a
reprodukci zvuku nebo obrazu, zejména počítače a součásti
a příslušenství internetu, informace na internetu,
internetové domény; (35) inzertní a reklamní činnost,
zejména na internetu, poskytování pomoci při provozu
obchodu, obstaravatelská činnost v oblasti obchodu,
obchodní administrativa, kancelářské práce.

(5) výrobky diabetické k léčebným účelům, potraviny pro
děti k léčebným účelům a potraviny pro batolata,
vitaminové a multivitaminové přípravky a nápoje; (29)
potraviny, potravinářské výrobky a nápoje, maso, maso v
jateční úpravě, masové výtažky, masné a uzenářské
výrobky, ryby, včetně měkkýšů a korýšů, drůbež, zvěřina,
konzervované, sušené a vařené ovoce a zelenina, rosoly,
zavařeniny, vejce, mléko a jiné mlékárenské výrobky,
včetně mléčných nápojů, jedlé oleje a tuky, majonézy,
potraviny v konzervách, rajský protlak; (30) káva, čaj,
kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky, mouka
a obilní přípravky, chléb, sušenky, suchary, koláče, jemné
pečivo a cukrovinky, zmrzlina, med, sirup z melasy,
kvasnice, prášky do pečiva, sůl, hořčice, ocet, chuťové
omáčky zařezené do této třídy, kečupy, koření, led na
chlazení; (31) výrobky zemědělské, zahradnické, lesní a
zrní, pokud nejsou uvedeny v jiných třídách, živá zvířata,
čerstvé ovoce a zelenina, osivo, rostliny, krmivo pro
zvířata, slad; (33) vína, lihoviny, likéry; (42) hostinské,
restaurační, hotelové a jiné související služby pro hosty,
včetně rezervace ubytování.

(11) zdravotnická zařízení v rámci této třídy, vanové a
sprchové kabiny a boxy, vybavení koupelen a sanitárních
místností, vanové a sprchové zástěny; (21) sklo surové,
sklo tvarované a/nebo jinak zpracované, laboratorní a
technické sklo, duté sklo, skleněné zboží, porcelán,
doplňky skleněné, porcelánové, z plastických nebo jiných
hmot zejména pro koupelny a sprchové kouty, sklo
opatřené ochrannou povrchovou úpravou.

(35) reklamní, inzertní a propagační činnost, informační
servis, pořádání reklamních a obchodních výstav,
předváděcích akcí zboží a služeb, distribuce zboží k
reklamním účelům, obchodní služby v daném oboru,
pořádání módních přehlídek - předvádění zboží; (39)
distribuční činnost v oboru zábavních, odborných a
vzdělávacích tiskovin, publikací, zpráv a informací, včetně
jejich expedice; (41) nakladatelská, vydavatelská činnost v
oboru zábavních, odborných, zpravodajských a
vzdělávacích tiskovin, publikací, zpráv a informací,
obstaravatelská a zprostředkovatelská činnost v tomto
oboru, produkční a agenturní činnost v oblasti zábavy,
výchovy a kultury, pořádání zábavních soutěží, zájmových
klubů a společenských akcí, včetně módních přehlídek,
šíření nahraných zvukových a audiovizuálních nosičů; (42)
polygrafické služby všeho druhu, zejména tiskařské a
rozmnožovací, odborné a zprostředkovatelské služby v
daném oboru.

(35) reklamní, inzertní a propagační činnost, informační
servis, pořádání reklamních a obchodních výstav,
předváděcích akcí zboží a služeb, distribuce zboží k
reklamním účelům, obchodní služby, vše v oboru zábavních,
odborných a vzdělávacích publikací; (39) distribuční
činnost v oboru zábavních, odborných a vzdělávacích
tiskovin, publikací, zpráv a informací, včetně jejich
expedice; (42) polygrafické služby všeho druhu, zejména
tiskařské a rozmnožovací, odborné a zprostředkovatelské
služby v daném oboru.

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 143792

O 143915

O 144564

O 144982

O 145764

O 147175

16.06.1999

02.07.1999

16.07.1999

12.08.1999

23.09.1999

30.09.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

16.06.1999

02.07.1999

16.07.1999

12.08.1999

23.09.1999

30.09.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Aspekt Kilcullen s.r.o., Mikulandská 10, Praha 1,
Česká republika

Milan Mach, Rybářská 4605/10B, Jablonec nad Nisou,
Česká republika

SYNERGIE, 11 Avenue du Colonel Bonnet, Paris,
Francie

Výrobní družstvo ČOKO KLASIK, Bezděkov 233,
Česká Třebová, Česká republika

NEOKORTEX s.r.o., Na rovnosti 2245/3, Praha 3,
Česká republika

RWE Com GmbH & Co. oHG, Essen, Německo

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

16.08.2000

14.06.2000

13.12.2000

16.08.2000

12.07.2000

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

16.06.2009

02.07.2009

16.07.2009

12.08.2009

23.09.2009

30.09.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237178

237181

237188

237194

237210

237215

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

CCB - Czech Credit Bureau

SYNERGIE RECRUITMENT

Markýza

DIALOGUS

ALTRACOM

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

35, 39, 42

35

9, 28

35, 41, 42

29, 30, 32

35, 38, 41

(740)

(740)

(740)

Ing. Kratochvíl Václav, patentový zástupce, Husníkova
2086, Praha 5

Lukajová Dana, patentový zástupce, Advokátní a
patentová kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Petrská 12,
Praha 1

JUDr.Ing. Milan Hořejš, Národní 32, Praha 1

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(35) marketing, průzkum a vyhodnocování trhu,
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb,
provozování informačního systému, získávání, zpracování
a distribuce dat, hodnocení bonity fyzických a právnických
osob.

(9) neoprenové obleky pro potápěče a jiné vodní sporty;
(28) potřeby pro gymnastiku a sport.

(35) agenturní činnost v oblasti personalistiky, podnikání a
obchodu, zprostředkování práce, poradenská a konzultační
činnost v oblasti obchodu, reklamy, marketingu, propagace
a personalistiky, umisťování pracovníků a nábor
pracovních sil, poradenská služba v oblasti personalistiky,
vedení personálních záležitostí, vypracování osobních
posudků, agenturní služby pro sjednávání obchodních
kontaktů, průzkumy trhu, marketing, průzkum trhu
pracovních příležitostí, statistika a analýza trhu
pracovních příležitostí, reklamní, inzertní a propagační
činnost, podnikatelské záměry a průzkumy, vypracování a
příprava obchodních zpráv, pomoc při řízení obchodní

činnosti; (41) výchovná, vzdělávací činnost, s výjimkou
oblasti informatiky, zábavní činnost, výuka cizích jazyků,
vzdělávací činnost v oblasti personalistiky a podnikání,
zajišťování odborných seminářů, konferencí, kursů a
školicích akcí a programů; (42) poradenská služba při volbě
povolání, rešeršní a analytická činnost v oblasti trhu práce
a v oblasti personalistiky, vypracování posudků a zpráv,
zejména v oblasti personalistiky a podnikání.

(29) maso, ryby, drůbež, zvěřina, masové výtažky,
konzervované, sušené a vařené ovoce a zelenina, rosoly,
zavařeniny, vejce, mléko a jiné mlékárenské výrobky, jedlé
oleje a tuky, potraviny v konzervách z výše uvedených
surovin, masové omáčky; (30) káva, čaj, rýže tapioka,
ságo, kávové náhražky, mouka a obilní přípravky, chléb,
med, sirupy z melasy, kvasnice, prášky do pečiva, sůl,
hořčice, pepř, ocet, nálevy na saláty, omáčky sójové ostré,
koření, led na chlazení; (32) pivo, lehká piva a ležáky,
vody minerální a šumivé a jiné nealkoholické nápoje.

(35) elektronické služby spadající do této třídy a inzerce na
Internetu; (38) komunikace na Internetu; (41) zábava na
Internetu.

(9) přístroje pro vysílání, přenos a příjem určené pro
telekomunikaci; (37) zřizování telekomunikačních
zařízení, instalace dálkových telekomunikačních a
rozhlasových sítí; (38) hlasová komunikace mezi
koncovými stanicemi telefonní služby navzájem a
komunikace s veřejnými telefonními stanicemi a z
veřejných telefonních stanic ke koncovým stanicím
(telefonní služby), předávání textů psaných strojem mezi
neveřejnými koncovými stanicemi navzájem a k a od

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 147471

O 148784

O 149845

O 149988

O 150359

11.11.1999

14.12.1999

16.12.1999

23.12.1999

28.01.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

11.11.1999

14.12.1999

16.12.1999

23.12.1999

28.01.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

PharmDr. Karel Ulrych, Žlutická 13/1683, Plzeň,
Česká republika

L'OR special drinks s.r.o., Dřevěná 7, Plzeň, Česká
republika

Balakom, a.s., Podvihovská 12, Opava 9 - Komárov,
Česká republika

VEROGEL s.r.o., Janderov, Chrudim-Presy, Česká
republika

eBanka, a.s., Na Příkopě 19, Praha 1, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.10.2000

13.09.2000

15.11.2000

16.08.2000

11.04.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

11.11.2009

14.12.2009

16.12.2009

23.12.2009

28.01.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237226

237235

237237

237244

237250

(540)

(540)

(540)

(540)

ROJBOS

STARK

TIXOLAK

EBanka

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 37, 38, 42

3

16, 32

2

29, 30, 32

(740)

(740)

(740)

JUDr. Prchala Helmut, patentový zástupce, Rekreační 27,
Hlučín - Bobrovníky

Ing. Jupa Francis, patentový zástupce, Měchenická 4,
Praha 4

JUDr. Winter Filip, advokátní kancelář Winter & spol.,
Palác Český Rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

veřejných koncových stanic (telexové služby, teletextové
služby), předávání kopií na dálku mezi koncovými
stanicemi (telefaxové služby), předávání textů a grafických
sestav za účelem jejich zobrazení na promítacích plochách
(služby pro promítací plochy), předávání dat mezi
koncovými stanicemi dat, služby sloužící ke spojení mezi
koncovými stanicemi, přechody služeb k a od předávacích
služeb strojně psaných textů (služby přenosu dat),
předávání rozhlasových signálů ke koncovým rozhlasovým
zařízením (rozhlasové služby), předávání písemných zpráv,
které předal odesílatel podniku služeb za účelem předání
příjemci formou telegramu (telegramové služby), porady
zákazníkům v oblasti telekomunikací, provoz
telekomunikačních zařízení; (42) technické porady pro
třetí osoby, sestavování programů pro zpracování dat,
plánování telekomunikačních zařízení.

(3) mýdla, kosmetika, vlasové vody, zubní pasty, s
vyjímkou vitamínových náplastí, zábalů, mastí, krémů.

(16) archy papíru, alba, atlasy, balicí papír, barvicí pásky
do psacích strojů, barvy vodové, blahopřání, bloky,
brožury, celofán, periodika, tuš, číslovačky, děrovačky,
desky, pleny papírové, dopisní papír, etikety, filtrační
papír, fotografie, glóbusy, reprodukce, grafiky, gumy na
mazání, hmota modelovací, houbičky, hrací karty,
inkousty, kalendáře, kancelářské potřeby, kancelářské
sponky, kapesníky papírové, kartóny, knihy, konfety,
krajóny, křivítka, lepicí pásky, lístky, malířské potřeby,
mapy, napínáčky, noviny, nože, nožíky, obálky, obaly,
obtisky, ořezávátka, papír, papír toaletní, papírenské
výrobky, ubrousky, ubrusy, pastelky, pečetící vosk,
plakáty, plány, pohlednice, poštovní známky, potřeby na
psaní, praporky, pravítka, prostírání, psací stroje, pytlíky,
razítka, ručníky papírové, rýsovací potřeby, sešity,
sešívačky, skicáky, školní potřeby, štětce, těžítka,
tiskopisy, tužky, učební pomůcky, folie na balení z
plastických hmot, malířské válečky, zápisníky, zpěvníky;
(32) nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové šťávy,
výtažky z ovoce, iontové nápoje, pivo, prášky pro
přípravu šumivých nápojů, příchutě a přípravky pro
nápoje, přípravky pro výrobu likérů, sodová voda,
minerálky, sirupy, sladové nápoje, stolní voda,
syrovátkové nápoje.

(2) barvy, nátěry, laky.

(29) mléko a mlékárenské výrobky včetně mléčných
nápojů, vejce, oleje, tuky; (30)  káva, čaj, kakao, cukr,
rýže, čokoláda, nápoje z kávy, čokolády nebo kakaa,
čokoládové výrobky, oplatky, sušenky, cukrovinky; (32)
nealkoholické nápoje všeho druhu, ovocné šťávy, sirupy.

(9) platební karty s inteligencí pro použití v bankovnictví,
při poštovním platebním styku, spoření a v pojišťovnictví,
zařízení a software pro přístup k sítím přenosu dat, včetně
sítě internet, elektronické hry, software pro elektronické
hrací systémy, www stránky; (35) vypracování znaleckých
posudků o podniku - efektivnost, expertizy o efektivnosti a
výnosnosti, finanční odhady, informace nebo zpravodajství
obchodní, obchodní rešerše, řízení obchodních nebo

(540)
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(210)

(210)

(210)

O 151388

O 154290

O 154912

10.04.2000

27.04.2000

19.05.2000

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

10.04.2000

27.04.2000

19.05.2000

(730)

(730)

GENERAL BOTTLERS CR s.r.o., Kolbenova 50,
Praha 9, Česká republika

YZ Holding spol. s r.o., Na Žertvách 2247/29, Praha
8 - Libeň, Česká republika

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

13.06.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

10.04.2010

27.04.2010

19.05.2010(111)

(111)

(111)

237320

237342

237387

(540)

(540)

TOMAHAWK

Palmovka Business Centre

(511)

(511)

(511)

9, 35, 36, 38, 41, 42

5, 32

35, 36, 37, 39, 42

(740) Ing. Dušková Hana, Konviktská 5, Praha 1

(510)

(510)

průmyslových podniků, studie a průzkum trhu, svěřenecké
záležitosti, vedení obchodního plánování, vyhledávání
obchodních informací, výnosnost-znalecké posudky,
ekonomické expertizy a studie, reklamní a propagační
služby v oblasti financí, směnárenství, poštovního
platebního styku a spoření, poskytování úvěrů, bydlení,
pojištění a penzijního připojištění, konzultační a
poradenské služby související se zahraničně obchodními
aktivitami v oblasti daňové problematiky; (36) pojišťovací
agenti a agentury, agentury pro vymáhání pohledávek,
realitní a úvěrové agentury, agentury pro obligace a jiné
cenné papíry, agentury pro pojišťovnictví, bankovní
obchody, úschova cenin, clearing, dohodci /sensálové/
cenných papírů, financování splátkových obchodů, úvěrů
pro velkoobchod, finanční operace a transakce, fondy
kapitálové pro účely zištné nebo dobročinné, hypotekární
výpůjčky, investice a investice kapitálové, investiční
trusty, jednatelství pojišťovací, bankovní obchody, obligace
a jiné jistiny, půjčky finanční, společnost spořitelní,
uložení peněz /fondů/, finanční upisování, úschova cenných
papírů, úvěrové konzultace a rešerše, agentury pro
vymáhání úvěrů, zakládání kapitálových fondů pro účely
zisku nebo pro účely dobročinné, zprostředkování koupě
nebo prodeje cenných papírů, záruky finanční, korunové a
devizové úvěry včetně uzavírání úvěrových smluv,
přijímání peněžitých prostředků od třetích osob do správy
ve formě vkladů, včetně vkladových operací, PHONE-
banking, dokladový a bezdokladový platební styk,
sdružování finančních prostředků, finanční proudy, ostatní
finanční operace a služby, poštovní platební styk a
operace, finanční leasing a makléřství, směnárenské
operace, operace a obchodování s eurošeky a cestovními
šeky, s platidly, s cennými papíry, se směnkami, s
mincemi, s medailemi, ev. se svitky drahých kovů,
vydávání obligací, zástavních listů a dluhopisů, služby
faktoringové, forfaitingové, franchisingové, leasingové, v
oblasti platebního styku, v oblasti kapitálového
financování, na burze cenných papírů, včetně správy a
řízení portfolia klientů a navazujících operací, ostatní
finanční a kapitálové transakce tuzemské a mezinárodní,
výkon funkce depozitáře pro investiční fondy a
společnosti, včetně penzijních fondů, přijímání a
poskytování bankovních záruk, vydávání exportních a
importních dokumentárních inkas, soubor produktů a služeb
v oblasti bydlení, spoření, pojištění a penzijního
připojištění, správa a úschova cenných papírů i ostatních
cenností, pronájem bezpečnostních schránek /sejfů/,
zřizování a provozování sítě bankomatů, komerční služby
v oblasti projektového a podnikového financování
/vyhledávání finančních zdrojů, fúze, prodej, joint-venture/,
finanční analýzy, elektronické bankovnictví (elektronické
vedení účtu, elektronický styk s peněžním ústavem),
konzultační a poradenské služby související se zahraničně
obchodními aktivitami v celé oblasti financí, obchodování s
cennými papíry, vyhledávání vhodných úvěrových zdrojů,
směnárenství, platebních karet, devizových zvláštností,
celních předpisů, pojištění, penzijního připojištění a
bydlení; (38) služby týkající se sítí přenosu dat, včetně
služeb týkajících se sítě internet, šíření informací
prostřednictvím internetu a www systémem; (41)
výchovná, zábavní a školicí činnost šířená sítí internet,
aktivní vzdělávání a šíření všeobecné vzdělanosti zábavnou
formou www systémem; (42) podpůrné služby přenosu dat,
zejména provozní a technické zabezpečení, tvorba www
stránek.

(5) dietetické výrobky, diabetické přípravky pro léčebné
účely, prostředky doplňkové výživy, vitaminové výrobky
a výrobky obsahující stopové prvky, potraviny pro děti,
jiné potravinové preparáty pro zdravotní účely; (32) piva,
minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické,
nápoje a šťávy ovocné, sirupy a jiné přípravky k
zhotovování nápojů.

(35) reklama, propagace, inzertní činnost, zveřejňování,
publikace reklamních textů a inzertních materiálů,
rozšiřování a zasílání reklamních nebo inzertních
materiálů, pronájem reklamních ploch, pronájem
reklamních materiálů, venkovní reklama, aranžování
výkladů, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní
management, odborné obchodní a podnikové poradenství,
poskytování obchodních nebo podnikatelských informací,
ekonomické a organizační poradenství, poradenství při
vedeni podniků, poradenství ve věcech obchodu a služeb,
poradenství ve věcech personalistiky, vedeni účetnictví,
administrativní práce, pronájem kancelářských strojů a
zařízení předvádění zboží; (36)  kapitálové investice,
investorská činnost ve výstavbě, inkasování nájemného
pronájem a správa nemovitostí, pronájem kanceláří,
pronájem bytových a nebytových prostor včetně
poskytování služeb, zajišťujících řádný provoz
nemovitostí, bytů a nebytových prostor, správa majetku,
zprostředkování nemovitostí činnost realitní kanceláře
finanční informace a služby, pojištění - zprostředkování,
uzavírání; (37) obstaravatelská a zprostředkovatelská
činnost ve stavebnictví, provádění bytových, občanských a
průmyslových staveb, provádění inženýrských staveb,
stavební informace, dozor nad stavbami, údržba interiérů
budov, stavby a údržba skladů, poradenská a konzultační
služba v oblasti výstavby a stavebnictví; (39) pronájem
garáží, pronájem parkovacích ploch, pronájem skladišť,
pronájem skladovacích kontejnerů; (42) posudky, analýzy,
konstruktérské práce, pronajímání vybavovacího času pro
počítačová data.
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 155560

O 158052

O 158498

O 158608

O 159439

07.08.2000

25.08.2000

30.08.2000

27.09.2000

22.11.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

07.02.2000

25.08.2000

30.08.2000

27.09.2000

22.11.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

SENZO, a.s., Svobody 25, Cheb, Česká republika

Thomson Multimedia Inc., 10330 North Meridian
Street, Indianapolis, Spojené státy americké, Indiana

PIN-LOCK CZ, s.r.o., Kvítková 1576, Zlín, Česká
republika

Špička Pavel, Kostelecká 41, Mratín - Praha východ,
Česká republika

EASTNET a.s., Koněvova 141, Praha 3, Česká
republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

11.07.2001

15.11.2000

14.02.2001

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

07.08.2010

25.08.2010

30.08.2010

27.09.2010

22.11.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

237558

237650

237668

237784

237985

(540)

(540)

areál DRAGOUN

INUIT

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 25, 29, 30, 33, 34, 36, 42

35

6, 9, 35

7, 12, 39

9, 16, 37, 41, 42

(590) Barevná

(740)

(740)

(740)

(740)

Langrová Irena, Langrová & Kupka Patentová, známková
a právní kancelář, Skrétova 48, Plzeň

JUDr. Čermák Karel, advokát, Advokátní a patentová
kancelář Čermák, Hořejš, Vrba, Národní 32, PRAHA 1

Ing. Jaromír Přikryl, Patentová a známková kancelář,
Včelín 1161, Hulín

Ing. Reichel Pavel, Lopatecká 14, Praha 4

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(9) nosiče zvukových a obrazových záznamů, nosiče dat,
přístroje pro záznam a reprodukci zvuku a obrazu, počítače
a fotografické přístroje; (25) obuv a oděvy, včetně
sportovních; (29) potraviny, jejichž základ tvoří maso,
ryby a drůbež, vejce, jedlé tuky, ovoce a zelenina
konzervovaná a sušená, chipsy; (30) káva, čaj, kakao,
cukrovinky, koření, žvýkačky; (33) alkoholické nápoje;
(34) cigarety, potřeby pro kuřáky; (36) správa a pronájem
nemovitostí; (42) provoz restaurací a občerstvení.

(35) řízení obchodu a průzkum trhu.

(6) mechanická zabezpečovací zařízení proti odcizení
motorových vozidel, bezpečnostní zámky všeho druhu,
stavební vložkové systémy a mechanická zamykací
zařízení pro automobily, zejména zámky pro uzamykání
řadící páky, odnímatelné zavírací závory na volant; (9)
elektronická zabepečovací zařízení proti odcizení
motorových vozidel, zejména imobilizéry, alarmy,
centrální zamykání aut, centrální elektronické stahování
oken; (35) zprostředkovatelské služby v oblasti výrobků
uvedených ve tř. 6 a 9.

(7) stroje a obráběcí stroje, motory (s výjimkou pro
pozemní vozidla), spojky a transmisní zařízení mimo ty,
které jsou pro pozemní vozidla; (12) vozidla, dopravní
prostředky pozemní, vzdušné nebo vodní s výjimkou kol,
motorek, jejich částí a doplňků; (39) doprava, balení a
skladování zboží, organizování cest.

(9) výpočetní, sdělovací, komunikační a telekomunikační
technika, např. telefonní ústředny včetně příslušenství,
zařízení pro bezdrátový přenos dat, pro propojování
technologických zařízení, počítačů, sdělovacích zařízení a
zařízení pro sběr dat, kabely, konektory, rozváděče,
software, nosiče informací v rozsahu třídy 9; (16) nosiče
informací, např. tiskoviny, instruktážní příručky a
manuály; (37) montáž, instalace a opravy výpočetní,
sdělovací, komunikační a telekomunikační techniky; (41)
školení v oblasti výpočetní, sdělovací, komunikační a
telekomunikační techniky; (42) odborné poradenství a
konzultace v oblasti výpočetní, sdělovací, komunikační a
telekomunikační techniky.

(540)

(540)

(540)

(540)
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(210) O 161367

01.12.2000(220)
(320) 01.12.2000

(730)

(730)

Nintendo Co., Ltd., 11-1 Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi  Kyoto, Japonsko

eBanka, a.s., Na Příkopě 19, Praha 1, Česká republika

(442) 11.07.2001
(151) 22.10.2001
(180) 01.12.2010

(111) 238006

(511) 9, 16, 25, 28, 30

(740)

(740)

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

JUDr. Winter Filip, advokátní kancelář Winter & spol.,
Palác Český Rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2

(510)

(510)

(9) televizní hry, soupravy televizních her, kazety s pamětí
pro ručně ovládané hry, kazety s pamětí pro soupravy
televizních her, disky (včetně magnetických disků a
optických disků) pro soupravy televizních her, zařízení pro
video hry pro účely domácího užívání a užívání v
kancelářích, zábavní přístroje, kontrolní zařízení pro výše
uvedené soupravy her a přístroje, páky ručního řízení pro
výše uvedené soupravy her a přístroje, počítačové
programy, kazety s pamětí, disky (včetně magnetických
disků, opticko-magnetických disků a optických disků),
floppy disky, IC-štítky (štítky s integrovanými obvody),
elektronické obvody, mikrochipy, polovodičové paměti,
magnetické pásky, magnetické karty, kazety, a tyto nosící
počítačové programy, zvukové a video záznamy (včetně
zvukových a video CD), pedometry, prodejní automaty
(přístroje automaticky distribující zboží), televizní
přijímače, audio/video přístroje pro záznam/reprodukci,
přenosné audio/video přístroje pro záznam/reprodukci,
spořiče obrazovek/programy pro spořiče obrazovek,
přenosné telefony, části a příslušenství pro výše uvedené
zboží; (16) tiskoviny (včetně časopisů, novin, knih,
katalogů, příruček a letáků), hrací karty (včetně hracích
karet, japonských hracích karet), papír a výrobky z papíru,
papírové krabice a obaly, papírnické zboží, kaligrafie a
obrazy, papírové stolní prostírání, papírové ubrousky,
papírové stuhy, stužky a pentle, papírové vlajky, papírové
kapesníky, fotografie, pasty a lepidla pro použití v
kancelářích a domácnostech, kancelářské rozmnožovací
stroje (duplikátory), balicí fólie na potraviny pro užití v
domácnostech, vzorky, ozdobné ornamenty a šablony pro
označování a výrobu oděvů, dětské papírové pleny,
papírové modely, papírová letadla, lepicí nálepky a
obtisky, nálepky pro přepisování vzorů a ornamentů
(laminovaná razítka a nálepky), stojánky a rámečky pro
fotografie, adresovací stroje, tiskařské proložky,
inkoustové pásky pro tiskárny, elektrické sešívací strojky
pro kancelářské použití, malířské potřeby a malířský
materiál, malířské štětce, psací stroje, držiče papíru,
pečetní vosk, vnitřní akvária a jejich příslušenství, vizitky;
(25) oděvy včetně oděvů pro venkovní i domácí nošení,
kabáty, pláště, svetry, trička a košile, spodní prádlo, noční
oděvy, plavky, koupací oděvy a koupací čepice, ponožky a
punčochy, rukavice, vázanky, kravaty, šály, klobouky a
čepice, šle, podvazky, pásky, opasky, obuv všeho druhu
včetně střevíců, polobotek, vysokých bot a holinek,
vnitřních vložek a sandálů, speciální sportovní a
gymnastické oděvy, speciální obuv pro sport a gymnastiku;
(28) hry ručně držené, hračky, panenky, hry a hračky, GO
hrací zařízení, šachy, japonské šachy, přístroje čarující a
kouzlicí, zařízení pro mahjong, sportovní a gymnastické
zboží, rybářské náčiní a pomůcky, části a příslušenství pro
výše uvedené zboží; (30) káva, kakao, kávová zrna, čaj,
cukr, med, hustý sladový sirup, sendviče, pizzy, balená
hotová jídla, balené svačiny a lehká jídla, cukroví,
bonbony, chléb, pečivo a buchty.

(9) platební karty s inteligencí pro použití v bankovnictví,
při poštovním platebním styku, spoření a v pojišťovnictví,
zařízení a software pro přístup k sítím přenosu dat, včetně
sítě Internet, elektronické hry, software pro elektronické
hrací systémy, www stránky; (35) vypracování znaleckých
posudků o podniku - efektivnost, expertizy o efektivnosti a
výnosnosti, finanční odhady, informace nebo zpravodajství
obchodní, obchodní rešerše, řízení obchodních nebo
průmyslových podniků, studie a průzkum trhu, svěřenecké
záležitosti, vedení obchodního plánování, vyhledávání
obchodních informací, výnosnost - znalecké posudky,
ekonomické expertizy a studie, reklamní a propagační
služby v oblasti financí, směnárenství, poštovního
platebního styku a spoření, poskytování úvěrů, bydlení,
pojištění a penzijního připojištění, konzultační a
poradenské služby související se zahraničně obchodními
aktivitami v oblasti daňové problematiky; (36) pojišťovací
agenti a agentury, agentury pro vymáhání pohledávek,
realitní a úvěrové agentury, agentury pro obligace a jiné
cenné papíry, agentury pro pojišťovnictví, bankovní
obchody, úschova cenin, clearing, dohodci (sensálové)
cenných papírů, financování splátkových obchodů, úvěrů
pro velkoobchod, finanční operace a transakce, fondy
kapitálové pro účely zištné nebo dobročinné, hypotekární
výpůjčky, investice a investice kapitálové, investiční
trusty, jednatelství pojišťovací, bankovní obchody, obligace
a jiné jistiny, půjčky finanční, společnost spořitelní,
uložení peněz (fondů), finanční upisování, úschova
cenných papírů, úvěrové konzultace a rešerše, agentury pro
vymáhání úvěrů, zakládání kapitálových fondů pro účely
zisku nebo pro účely dobročinné, zprostředkování koupě
nebo prodeje cenných papírů, záruky finanční, korunové a
devizové úvěry, včetně uzavírání úvěrových smluv,
přijímání peněžitých prostředků od třetích osob do správy
ve formě vkladů, včetně vkladových operací, PHONE-
banking, dokladový a bezdokladový platební styk,
sdružování finančních prostředků, finanční proudy, ostatní
finanční operace a služby, poštovní platební styk a
operace, finanční leasing a makléřství, směnárenské
operace, operace a obchodování s eurošeky a cestovními
šeky, s platidly, s cennými papíry, se směnkami, s
mincemi, s medailemi, ev. se svitky drahých kovů,
vydávání obligací, zástavních listů a dluhopisů, služby
faktoringové, forfaitingové, franchisingové, leasingové, v
oblasti platebního styku, v oblasti kapitálového
financování, na burze cenných papírů, včetně správy a
řízení portfolia klientů a navazujících operací, ostatní
finanční a kapitálové transakce tuzemské a mezinárodní,
výkon funkce depozitáře pro investiční fondy a
společnosti, včetně penzijních fondů, přijímání a
poskytování bankovních záruk, vydávání exportních a
importních dokumentárních inkas, soubor produktů a služeb
v oblasti bydlení, spoření, pojištění a penzijního
připojištění, správa a úschova cenných papírů i ostatních
cenností, pronájem bezpečnostních schránek (sejfů),
zřizování a provozování sítě bankomatů, komerční služby
v oblasti projektového a podnikového financování
(vyhledávání finančních zdrojů, fúze, prodej, joint-
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(210)

(210)

O 161776

O 161777

01.12.2000

01.12.2000

(220)

(220)

(320)

(320)

01.12.2000

01.12.2000

(730)

(730)

eBanka, a.s., Na Příkopě 19, Praha 1, Česká republika

eBanka, a.s., Na Příkopě 19, Praha 1, Česká republika

(442)

(442)

11.07.2001

11.07.2001

(151)

(151)

22.10.2001

22.10.2001

(180)

(180)

01.12.2010

01.12.2010

(111)

(111)

238007

238008

(511)

(511)

9, 35, 36, 38, 41, 42

9, 35, 36, 38, 41, 42

(740)

(740)

JUDr. Winter Filip, advokátní kancelář Winter & spol.,
Palác Český Rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2

JUDr. Winter Filip, advokátní kancelář Winter & spol.,
Palác Český Rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2

(510)

(510)

venture), finanční analýzy, elektronické bankovnictví
(elektronické vedení účtu, elektronický styk s peněžním
ústavem), konzultační a poradenské služby související se
zahraničně obchodními aktivitami v celé oblasti financí,
obchodování s cennými papíry, vyhledávání vhodných
úvěrových zdrojů, směnárenství, platebních karet,
devizových zvláštností, celních předpisů, pojištění,
penzijního připojištění a bydlení; (38) služby týkající se sítí
přenosu dat, včetně služeb týkajících se sítě Internet, šíření
informací prostřednictvím Internetu a www systémem; (41)
výchovná, zábavní a školicí činnost šířená sítí Internet,
aktivní vzdělávání a šíření všeobecné vzdělanosti zábavnou
formou www systémem; (42) podpůrné služby přenosu dat,
zejména provozní a technické zabezpečení, tvorba www
stránek.

(9) platební karty s inteligencí pro použití v bankovnictví,
při poštovním platebním styku, spoření a v pojišťovnictví,
zařízení a software pro přístup k sítím přenosu dat, včetně
sítě Internet, elektronické hry, software pro elektronické
hrací systémy, www stránky; (35) vypracování znaleckých
posudků o podniku - efektivnost, expertizy o efektivnosti a
výnosnosti, finanční odhady, informace nebo zpravodajství
obchodní, obchodní rešerše, řízení obchodních nebo
průmyslových podniků, studie a průzkum trhu, svěřenecké
záležitosti, vedení obchodního plánování, vyhledávání
obchodních informací, výnosnost - znalecké posudky,
ekonomické expertizy a studie, reklamní a propagační
služby v oblasti financí, směnárenství, poštovního
platebního styku a spoření, poskytování úvěrů, bydlení,
pojištění a penzijního připojištění, konzultační a
poradenské služby související se zahraničně obchodními
aktivitami v oblasti daňové problematiky; (36) pojišťovací
agenti a agentury, agentury pro vymáhání pohledávek,
realitní a úvěrové agentury, agentury pro obligace a jiné
cenné papíry, agentury pro pojišťovnictví, bankovní
obchody, úschova cenin, clearing, dohodci (sensálové)
cenných papírů, financování splátkových obchodů, úvěrů
pro velkoobchod, finanční operace a transakce, fondy
kapitálové pro účely zištné nebo dobročinné, hypotekární
výpůjčky, investice a investice kapitálové, investiční
trusty, jednatelství pojišťovací, bankovní obchody, obligace
a jiné jistiny, půjčky finanční, společnost spořitelní,
uložení peněz (fondů), finanční upisování, úschova
cenných papírů, úvěrové konzultace a rešerše, agentury pro
vymáhání úvěrů, zakládání kapitálových fondů pro účely
zisku nebo pro účely dobročinné, zprostředkování koupě
nebo prodeje cenných papírů, záruky finanční, korunové a
devizové úvěry, včetně uzavírání úvěrových smluv,
přijímání peněžitých prostředků od třetích osob do správy
ve formě vkladů, včetně vkladových operací, PHONE-
banking, dokladový a bezdokladový platební styk,
sdružování finančních prostředků, finanční proudy, ostatní
finanční operace a služby, poštovní platební styk a

operace, finanční leasing a makléřství, směnárenské
operace, operace a obchodování s eurošeky a cestovními
šeky, s platidly, s cennými papíry, se směnkami, s
mincemi, s medailemi, ev. se svitky drahých kovů,
vydávání obligací, zástavních listů a dluhopisů, služby
faktoringové, forfaitingové, franchisingové, leasingové, v
oblasti platebního styku, v oblasti kapitálového
financování, na burze cenných papírů, včetně správy a
řízení portfolia klientů a navazujících operací, ostatní
finanční a kapitálové transakce tuzemské a mezinárodní,
výkon funkce depozitáře pro investiční fondy a
společnosti, včetně penzijních fondů, přijímání a
poskytování bankovních záruk, vydávání exportních a
importních dokumentárních inkas, soubor produktů a služeb
v oblasti bydlení, spoření, pojištění a penzijního
připojištění, správa a úschova cenných papírů i ostatních
cenností, pronájem bezpečnostních schránek (sejfů),
zřizování a provozování sítě bankomatů, komerční služby
v oblasti projektového a podnikového financování
(vyhledávání finančních zdrojů, fúze, prodej, joint-
venture), finanční analýzy, elektronické bankovnictví
(elektronické vedení účtu, elektronický styk s peněžním
ústavem), konzultační a poradenské služby související se
zahraničně obchodními aktivitami v celé oblasti financí,
obchodování s cennými papíry, vyhledávání vhodných
úvěrových zdrojů, směnárenství, platebních karet,
devizových zvláštností, celních předpisů, pojištění,
penzijního připojištění a bydlení; (38) služby týkající se sítí
přenosu dat, včetně služeb týkajících se sítě Internet, šíření
informací prostřednictvím Internetu a www systémem; (41)
výchovná, zábavní a školicí činnost šířená sítí Internet,
aktivní vzdělávání a šíření všeobecné vzdělanosti zábavnou
formou www systémem; (42) podpůrné služby přenosu dat,
zejména provozní a technické zabezpečení, tvorba www
stránek.

(9) platební karty s inteligencí pro použití v bankovnictví,
při poštovním platebním styku, spoření a v pojišťovnictví,
zařízení a software pro přístup k sítím přenosu dat, včetně
sítě Internet, elektronické hry, software pro elektronické
hrací systémy, www stránky; (35) vypracování znaleckých
posudků o podniku - efektivnost, expertizy o efektivnosti a
výnosnosti, finanční odhady, informace nebo zpravodajství
obchodní, obchodní rešerše, řízení obchodních nebo
průmyslových podniků, studie a průzkum trhu, svěřenecké
záležitosti, vedení obchodního plánování, vyhledávání
obchodních informací, výnosnost - znalecké posudky,
ekonomické expertizy a studie, reklamní a propagační
služby v oblasti financí, směnárenství, poštovního
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(210) O 161778

01.12.2000(220)
(320) 01.12.2000

(730) eBanka, a.s., Na Příkopě 19, Praha 1, Česká republika

(442) 11.07.2001
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(511) 9, 35, 36, 38, 41, 42

(740) JUDr. Winter Filip, advokátní kancelář Winter & spol.,
Palác Český Rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2

(510)

platebního styku a spoření, poskytování úvěrů, bydlení,
pojištění a penzijního připojištění, konzultační a
poradenské služby související se zahraničně obchodními
aktivitami v oblasti daňové problematiky; (36) pojišťovací
agenti a agentury, agentury pro vymáhání pohledávek,
realitní a úvěrové agentury, agentury pro obligace a jiné
cenné papíry, agentury pro pojišťovnictví, bankovní
obchody, úschova cenin, clearing, dohodci (sensálové)
cenných papírů, financování splátkových obchodů, úvěrů
pro velkoobchod, finanční operace a transakce, fondy
kapitálové pro účely zištné nebo dobročinné, hypotekární
výpůjčky, investice a investice kapitálové, investiční
trusty, jednatelství pojišťovací, bankovní obchody, obligace
a jiné jistiny, půjčky finanční, společnost spořitelní,
uložení peněz (fondů), finanční upisování, úschova
cenných papírů, úvěrové konzultace a rešerše, agentury pro
vymáhání úvěrů, zakládání kapitálových fondů pro účely
zisku nebo pro účely dobročinné, zprostředkování koupě
nebo prodeje cenných papírů, záruky finanční, korunové a
devizové úvěry, včetně uzavírání úvěrových smluv,
přijímání peněžitých prostředků od třetích osob do správy
ve formě vkladů, včetně vkladových operací, PHONE-
banking, dokladový a bezdokladový platební styk,
sdružování finančních prostředků, finanční proudy, ostatní
finanční operace a služby, poštovní platební styk a
operace, finanční leasing a makléřství, směnárenské
operace, operace a obchodování s eurošeky a cestovními
šeky, s platidly, s cennými papíry, se směnkami, s
mincemi, s medailemi, ev. se svitky drahých kovů,
vydávání obligací, zástavních listů a dluhopisů, služby
faktoringové, forfaitingové, franchisingové, leasingové, v
oblasti platebního styku, v oblasti kapitálového
financování, na burze cenných papírů, včetně správy a
řízení portfolia klientů a navazujících operací, ostatní
finanční a kapitálové transakce tuzemské a mezinárodní,
výkon funkce depozitáře pro investiční fondy a
společnosti, včetně penzijních fondů, přijímání a
poskytování bankovních záruk, vydávání exportních a
importních dokumentárních inkas, soubor produktů a služeb
v oblasti bydlení, spoření, pojištění a penzijního
připojištění, správa a úschova cenných papírů i ostatních
cenností, pronájem bezpečnostních schránek (sejfů),
zřizování a provozování sítě bankomatů, komerční služby
v oblasti projektového a podnikového financování
(vyhledávání finančních zdrojů, fúze, prodej, joint-
venture), finanční analýzy, elektronické bankovnictví
(elektronické vedení účtu, elektronický styk s peněžním
ústavem), konzultační a poradenské služby související se
zahraničně obchodními aktivitami v celé oblasti financí,
obchodování s cennými papíry, vyhledávání vhodných
úvěrových zdrojů, směnárenství, platebních karet,
devizových zvláštností, celních předpisů, pojištění,
penzijního připojištění a bydlení; (38) služby týkající se sítí
přenosu dat, včetně služeb týkajících se sítě Internet, šíření
informací prostřednictvím Internetu a www systémem; (41)
výchovná, zábavní a školicí činnost šířená sítí Internet,
aktivní vzdělávání a šíření všeobecné vzdělanosti zábavnou
formou www systémem; (42) podpůrné služby přenosu dat,
zejména provozní a technické zabezpečení, tvorba www
stránek.

(9) platební karty s inteligencí pro použití v bankovnictví,
při poštovním platebním styku, spoření a v pojišťovnictví,
zařízení a software pro přístup k sítím přenosu dat, včetně
sítě Internet, elektronické hry, software pro elektronické
hrací systémy, www stránky; (35) vypracování znaleckých
posudků o podniku - efektivnost, expertizy o efektivnosti a
výnosnosti, finanční odhady, informace nebo zpravodajství
obchodní, obchodní rešerše, řízení obchodních nebo
průmyslových podniků, studie a průzkum trhu, svěřenecké
záležitosti, vedení obchodního plánování, vyhledávání
obchodních informací, výnosnost - znalecké posudky,
ekonomické expertizy a studie, reklamní a propagační
služby v oblasti financí, směnárenství, poštovního
platebního styku a spoření, poskytování úvěrů, bydlení,
pojištění a penzijního připojištění, konzultační a
poradenské služby související se zahraničně obchodními
aktivitami v oblasti daňové problematiky; (36) pojišťovací
agenti a agentury, agentury pro vymáhání pohledávek,
realitní a úvěrové agentury, agentury pro obligace a jiné
cenné papíry, agentury pro pojišťovnictví, bankovní
obchody, úschova cenin, clearing, dohodci (sensálové)
cenných papírů, financování splátkových obchodů, úvěrů
pro velkoobchod, finanční operace a transakce, fondy
kapitálové pro účely zištné nebo dobročinné, hypotekární
výpůjčky, investice a investice kapitálové, investiční
trusty, jednatelství pojišťovací, bankovní obchody, obligace
a jiné jistiny, půjčky finanční, společnost spořitelní,
uložení peněz (fondů), finanční upisování, úschova
cenných papírů, úvěrové konzultace a rešerše, agentury pro
vymáhání úvěrů, zakládání kapitálových fondů pro účely
zisku nebo pro účely dobročinné, zprostředkování koupě
nebo prodeje cenných papírů, záruky finanční, korunové a
devizové úvěry, včetně uzavírání úvěrových smluv,
přijímání peněžitých prostředků od třetích osob do správy
ve formě vkladů, včetně vkladových operací, PHONE-
banking, dokladový a bezdokladový platební styk,
sdružování finančních prostředků, finanční proudy, ostatní
finanční operace a služby, poštovní platební styk a
operace, finanční leasing a makléřství, směnárenské
operace, operace a obchodování s eurošeky a cestovními
šeky, s platidly, s cennými papíry, se směnkami, s
mincemi, s medailemi, ev. se svitky drahých kovů,
vydávání obligací, zástavních listů a dluhopisů, služby
faktoringové, forfaitingové, franchisingové, leasingové, v
oblasti platebního styku, v oblasti kapitálového
financování, na burze cenných papírů, včetně správy a
řízení portfolia klientů a navazujících operací, ostatní
finanční a kapitálové transakce tuzemské a mezinárodní,
výkon funkce depozitáře pro investiční fondy a
společnosti, včetně penzijních fondů, přijímání a
poskytování bankovních záruk, vydávání exportních a
importních dokumentárních inkas, soubor produktů a služeb
v oblasti bydlení, spoření, pojištění a penzijního
připojištění, správa a úschova cenných papírů i ostatních
cenností, pronájem bezpečnostních schránek (sejfů),
zřizování a provozování sítě bankomatů, komerční služby
v oblasti projektového a podnikového financování
(vyhledávání finančních zdrojů, fúze, prodej, joint-

(540)
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(210)

(210)

O 161779

O 166980

02.05.2001(220)
(320) 02.05.2001

(730) AP LIQUORS s.r.o., Tovární 340, Dolní Bousov,
Česká republika

(442) 11.07.2001
(151) 22.10.2001
(180) 02.05.2011

(111) 238065

(540) ICE KING

(511)

(511)

9, 35, 36, 38, 41, 42

32, 33

(590) Barevná

(510)

venture), finanční analýzy, elektronické bankovnictví
(elektronické vedení účtu, elektronický styk s peněžním
ústavem), konzultační a poradenské služby související se
zahraničně obchodními aktivitami v celé oblasti financí,
obchodování s cennými papíry, vyhledávání vhodných
úvěrových zdrojů, směnárenství, platebních karet,
devizových zvláštností, celních předpisů, pojištění,
penzijního připojištění a bydlení; (38) služby týkající se sítí
přenosu dat, včetně služeb týkajících se sítě Internet, šíření
informací prostřednictvím Internetu a www systémem; (41)
výchovná, zábavní a školicí činnost šířená sítí Internet,
aktivní vzdělávání a šíření všeobecné vzdělanosti zábavnou
formou www systémem; (42) podpůrné služby přenosu dat,
zejména provozní a technické zabezpečení, tvorba www
stránek.

(32) piva; (33) alkoholické nápoje (s výjimkou piva).
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93289, 93836, 95240, 97481, 102438, 103501, 111609, 150467, 150484, 150515, 154607, 154608, 154614, 154809, 154897,
154942, 160399, 160400, 160534, 160545, 160546, 160610, 160611, 160713, 160785, 161012, 162043, 162181, 164672, 164827,
164834, 164876, 164877, 164880, 164889, 164911, 164958, 164988, 165004, 165286, 165710, 168411, 168478, 168535, 168615,
168768, 168865, 168866, 168955, 168961, 169019, 169225, 169422, 169485, 169558, 169579, 169606, 169620, 169679, 169765,
169785, 169797, 169925, 170084, 170147, 170149, 170152, 170186, 170205, 170237, 170238, 170239, 170296, 170297, 170303,
170370, 170371, 170383, 170399, 170466, 170467, 170513, 170518, 170529, 170549, 170587, 170652, 170653, 170654, 170773,
170833, 170902, 170903, 170921, 170938, 170967, 170979, 170980, 171012, 171099, 171139, 171156, 171184, 171190, 171225,
171235, 171242, 171265, 171266, 171267, 171268, 171269, 171270, 171271, 171272, 171273, 171338, 171348, 171354, 171355,
171356, 171362, 171381, 171405, 171451, 171473, 171531, 171589, 171598, 171647, 171738, 171739, 171740, 171741, 171742,
171743, 171744, 171745, 171746, 171749, 171766, 171797, 171815, 171816, 171817, 171818, 171878, 171889, 171915, 171931,
171932, 171950, 171971, 171974, 171975, 171976, 171998, 172020, 172035, 172037, 172038, 172039, 172040, 172041, 172042,
172048, 172053, 172056, 172084, 172109, 172112, 172118, 172120, 172122, 172136, 172137, 172139, 172140, 172141, 172143,
172167, 172174, 172194, 172204, 172227, 172257, 172263, 172330, 172332, 172354, 172355, 172356, 172367, 172377, 172415,
172425, 172426, 172427, 172476, 172477, 172495, 172550, 172562, 172599, 172675, 172681, 172682, 172683, 172687, 172688,
172689, 172690, 172692, 172716, 172740, 172751, 172868, 172956, 173018, 173035, 173036, 173037, 173038, 173039, 173040,
173041, 173042, 173043, 173044, 173045, 173047, 173048, 173049, 173107, 173151, 173166, 173206, 173244, 173251, 173286,
173290, 173298, 173334, 173405, 173426, 173443, 173554, 173555, 173592, 173601, 173602, 173603, 173604, 173695, 173727,
173728, 173811, 173852, 173874, 173882, 173974, 173980, 174054, 174056, 174057, 174155, 174176, 174276, 174334, 174400,
174401, 174402, 174403, 174404, 174797, 175340, 175341, 175591, 176176, 176392, 176481, 176542, 176598, 176624, 176943,
177498, 177819, 177847, 177957, 177971, 178123, 178145, 178183, 178868, 179736, 179883, 180193, 180206, 182845, 182934,

186870.                                                                

ÚŘEDNÍ ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ

PŘEHLED
 obnov ochranných známek

Číselný přehled
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(210)

(210)

(210)

O 23159

O 1785

O 1195

23.04.1921

17.03.1921

30.05.1921

04.01.1921

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

Denofa AS, Oraveien 2, Gamle Fredrikstad,
Norsko

O.Mustad and Son A/S, Gjovik, Norsko

GALENA a.s., Ostravská 29, Opava-Komárov,
Česká republika

White Consolidated Industries, Inc.,
společnost zřízená podle zákonů státu
Delaware, Cleveland, Spojené státy americké,
Ohio

(151)

(151)

(151)

(151)

23.04.1921

17.03.1921

30.05.1921

04.01.1921

(180)

(180)

(180)

(180)

23.04.2011

17.03.2011

30.05.2011

04.01.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

93289

93836

95240

97481

Obnovy ochranných známek

(540)

(540)

DE-NO-FA

CHOLAGOL

(511)

(511)

(511)

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22,
24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 32, 33, 34

6, 21, 26

1, 5

(740)

(740)

(740)

JUDr. Petr Kalenský, Společná advokátní kancelář
Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a Partneři,
Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Petr Kalenský, Společná advokátní kancelář
Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a Partneři,
Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

(510)

(510)

(510)

Minerální suroviny včetně kovů v nezpracovaném
nebo polozpracovaném stavu, železné drobné zboží,
jehly, špendlíky, okrasné předměty, háčky, stroje,
nástroje a náčiní s příslušenstvím, tiskařské zboží,
typy, štočky, elektrické stroje, přístroje a
příslušenství, kabely, ucpávkový materiál, pozemní
vozidla a vodní plavidla, jízdní kola, automobily,
aeroplány, sportovní předměty a zbraně, nožířské
zboží, záchranné přístroje, kovové nebo podobné
předměty pro domácnost, jako nábytek, lůžka a
jejich příslušenství, kuchyňské náčiní, předměty pro
stavební účely, jako pro osvětlení, topení a vaření,
učebné pomůcky, školní náčiní, tělocvičné nářadí,
fotografické přístroje a příslušenství, kinematografy
a filmy k nim, hudební nástroje, gramofony a desky,
vědecké, optické, chirurgické, medicinální nástroje a
přístroje, hodiny, zlaté a stříbrné zboží, zboží z
britanie, krátké zboží, litografické kameny, isolační
materiál, přírodní a umělá staviva a jiné předměty
pro stavební účely, jako pro osvětlení, topení a
vaření, keramické zboží, skleněné zboží, sedlářské
zboží, knihařské a brašnářské zboží, celuloidové
zboží /kromě podpatků/, hry, hrací karty, hnací
řemeny, dřevěné nebo podobné předměty pro
domácnost, jako nábytek, lůžka a jejich
příslušenství, bednářské zboží, košíkářské zboží,
papírové zboží, tiskopisy, kancelářské předměty,
reklamní předměty, kreslířské hmoty, gumové,
kaučukové a gutaperčové zboží, dřevěná hmota,
celulosa, papír, lepenka, obvazové látky,
zpracované zboží z rostlinných nebo zvířecích
surovin pro odívání, cestování a vybavení nábytku,
lana, vlasce na ryby, sítě na ryby, ucpávkový
materiál, odpadky k čištění, linoleum, čalouny,
textilní zboží, rostlinné a živočišné suroviny v
nezpracovaném nebo polozpracovaném stavu,
umělá a přírodní hnojiva, potraviny pro lidi a
zvířata /kromě mouky, masa, ryb, drůbeže, vajec,
zvěřiny, zeleniny, ovoce, másla, sýra, jedlých olejů
a tuků/, chléb, cukrářské zboží, koloniální zboží, čaj,
káva, sůl, ocet, syrup, med, koření, čokoláda, kakao,
cukrovinky, drops a jiné čokoládové a cukrové
zboží, hermeticky konservované potraviny, alkohol
a alkoholické nápoje, minerální vody, tabák a
předměty pro kuřáky, lučební výrobky pro
průmyslové, zemědělské, lékařské a fotografické
účely, desinfekční prostředky, droždí, prášek do
pečiva, mýdla, prostředky ku praní a čištění,
voňavkářské zboží, líčidla a jiné toaletní potřeby,
barvy /nikoliv inkoust/, lepidla, prostředky úpravní,
prostředky ku broušení, inkoust, výbušné látky,
ohňostrojská tělesa.

Hřebíky, sekery, rybářské háky,jehly, špendlíky,
zapínací špendlíky, háčky, vlásničky.

Lučební a lékárenské přípravky.

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 23525

O 22683

O 6567

O 8237

O 23608

O 289

O 17531

O 23901

10.10.1910

02.11.1938

10.10.1931

22.01.1951

19.03.1951

18.04.1951

31.01.1961

31.01.1961

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

SANDVIK  AB, Sandviken, Holandsko

Spolana, státní podnik, Neratovice, Česká
republika

Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, Plzeň,
Česká republika

GLAVERBEL, Chaussée de La Hulpe 166,
Brussels, Belgie

Karlovarské minerální vody, a.s., Horova 3,
Karlovy Vary, Česká republika

Tiba, a.s., Dobrovského 338, Dvůr Králové nad
Labem, Česká republika

GALENA a.s., Ostravská 29, Opava-Komárov,
Česká republika

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

10.10.1910

02.11.1938

10.10.1931

22.01.1951

19.03.1951

18.04.1951

12.04.1961

12.04.1961

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

10.10.2010

02.11.2008

10.10.2011

22.01.2011

19.03.2011

18.04.2011

31.01.2011

31.01.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

102438

103501

111609

150467

150484

150515

154607

154608

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

SANDVIK

FIRMUS

PILS

DELIA

INHALEX

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

11

6

1, 2, 3

30, 31, 32

21

32

24

1, 2, 3, 5, 10, 32

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Čermák Karel, Advokátní a patentová
kancelář Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha
1

JUDr. Petr Kalenský, Společná advokátní kancelář
Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a Partneři,
Hálkova 2, Praha 2

Dr. Všetečka Miloš, advokát, Hálkova 2, Praha 2

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(11) chladiče.

Železo a ocel.

Studený klih, klihový prášek, klihovatina, šelakové
matování, podlahový vosk, podlahové mořidlo, rybí
klih, klih na dýhy, klih na linoleum, klih na kůži,
klih na lepenku, klih na papír, klih na sukno,
kaseinový klih pro koláře, politury, průlinkové
plnivo, mořidlo na dřevo, malířský klih, plastické
dřevo, úpravní prostředky a kasein.

Potraviny, nápoje, hospodářské produkty.

Zasklívací desky z několika skelných tabulí pro
budovy, výklady, výkladní skříně a podobně.

(32) minerální voda.

(24) potisknuté bavlněné zboží, zboží tkané, jakož i
zboží konfekční všeho druhu a umělé hedvábí.

Léčiva, drogy, farmaceutické přípravky humánní a
veterinární, organopreparáty, očkovací látky, séra a
výrobky z krve, chemické výrobky pro lékařství,
hygienu, farmacii a vědu; přípravky baktericidní,
fungicidní, insekticidní; dezinfekční přípravky;
přípravky proti nákaze; přípravky pro
konzervování, prostředky k hubení škůdců a ničení
rostlin; čisticí prostředky, léčebná mýdla; přípravky
sílicí a dietetické, přípravky pro ošetřování zubů a
dutiny ústní; zubní výplně a protézy; náplasti,
obvazový a šicí materiál pro chirurgii, diagnostika;
jedy a strojené vody minerální.

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 23900

O 23911

O 24995

O 25178

O 25034

O 45203

31.01.1961

11.07.1961

29.08.1961

04.08.1961

07.05.1971

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

GALENA a.s., Ostravská 29, Opava-Komárov,
Česká republika

GALENA a.s., Ostravská 29, Opava-Komárov,
Česká republika

KONŠTRUKTA - Defence a.s., K výstavisku 15,
Trenčín, Slovenská republika

RETEX a.s., Široká 1, Ivančice, Česká republika

FATRA, akciová společnost, T. Bati, Napajedla,
Česká republika

SLOVAK INTERNATIONAL TABAK, a.s.
S.I.T., Mlynské Nivy č. 54, Bratislava, Slovenská
republika

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

13.04.1961

24.07.1961

25.10.1961

05.12.1961

07.07.1971

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

31.01.2011

11.07.2011

29.08.2011

04.08.2011

07.05.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

154614

154809

154897

154942

160399

(540)

(540)

(540)

GERITONIN

SPASMOCYSTENAL

ZITA

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

1, 3, 5, 10, 32

1, 3, 5

9, 13

3, 7, 21, 22, 24, 27

17

34

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

Effmert Jiří, patentový zástupce, p.o.box 184,
Praha 6

JUDr. Řezáč František, Přímětice 549, Znojmo

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

Léčiva, drogy, farmaceutické přípravky humánní a
veterinární, organopreparáty, očkovací látky, séra a
výrobky z krve, chemické výrobky pro lékařství,
hygienu, farmacii a vědu; přípravky baktericidní,
fungicidní, insekticidní, dezinfekční přípravky,
přípravky proti nákaze, přípravky pro
konzervování; prostředky k hubení škůdců a ničení
rostlin; čisticí prostředky, léčebná mýdla; přípravky
sílicí a dietetické; přípravky pro ošetřování zubů a
dutiny ústní; zubní výplně a protézy; náplasti,
obvazový a šicí materiál pro chirurgii; diagnostika,
jedy a strojené vody minerální.

Léčiva, drogy, farmaceutické přípravky humánní a
veterinární, organopreparáty, očkovací látky, séra a
výrobky z krve, chemické výrobky pro lékařství,
hygienu, farmacii a vědu; přípravky baktericidní,
fungicidní, insekticidní; dezinfekční přípravky;
přípravky proti nákaze; přípravky pro
konzervování; prostředky k hubení škůdců a ničení
rostlin; čisticí prostředky, léčebná mýdla; přípravky
sílicí a dietetické; přípravky pro ošetřování zubů a
dutiny ústní; zubní výplně a protézy; náplasti,
obvazový a šicí materiál pro chirurgii; diagnostika,
jedy a strojené vody minerální.

Výrobky zbrojnej výroby všetkého druhu s
príslušenstvom, elektrotechnické stroje a zariadenie
s príslušenstvom.

Průmyslová vata, cídící bavlna, netkaný textil,
rouna do prošívaných přikrývek, smirkové a lešticí
kotouče, čalounické náplně, prošívané textilie,
textilní podlahové krytiny, čistící textilní
materiály, opracované textilní odpady, proplétané
netkané textilie, jednoúčelové textilní stroje a
strojní zařízení pro výrobu netkaných textilií a
zpracování textilních odpadů.

(17) folie z polyvinylbutyralu používané pro výrobu
bezpečnostního vrstveného skla.

(34) cigarety.

(540)

(540)

(540)



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 12 - 2001 - CZ, část B (obnovy ochranných známek) 3689

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 45204

O 45271

O 45247

O 45270

O 45523

O 45375

07.05.1971

26.05.1971

24.05.1971

26.05.1971

27.08.1971

01.07.1971

24.06.1971

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

SLOVAK INTERNATIONAL TABAK, a.s.
S.I.T., Mlynské Nivy č. 54, Bratislava, Slovenská
republika

RJR - MACDONALD, Inc., One, First Canadian
Place, Suite 6000, 60th Flo, Toronto, Spojené
státy americké, California

Mary Quant Cosmetics Japan Ltd., Aoyama
Taiyo Building, 1-7-6 Shibuya, Shibuya-k, Tokyo,
Japonsko

The Coca-Cola Company, Coca-Cola Plaza, 310
North Avenue, Atlanta, Spojené státy americké,
Georgia

JUKI KABUSHIKI KAISHA (JUKI
CORPORATION), 8-2-1, Kokuryo-cho, Chofu-
shi, Tokyo, Japonsko

BAYER CORPORATION, 1884 Miles Avenue,
Elkhart, Spojené státy americké, Indiana

INFUSIA a.s., Hořátev, Sadská 3, Česká republika

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

07.07.1971

03.11.1971

08.11.1971

08.11.1971

03.12.1971

08.12.1971

16.02.1972

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

07.05.2011

26.05.2011

24.05.2011

26.05.2011

27.08.2011

01.07.2011

24.06.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

160400

160534

160545

160546

160610

160611

160713

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

DALILA

MACDONALD´S EXPORT A

QUANT

BONAQA

JUKI

DIASTIX

NUTRAMIN

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

34

34

3, 5

32

7, 9, 14

1

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Čermák Karel, Advokátní a patentová
kancelář Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha
1

JUDr. Petr Kalenský, Společná advokátní kancelář
Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a Partneři,
Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Korejzová Zdeňka, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha
1

JUDr. Zelený Pavel, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

Ing. Kleintová Eva, Červenka, Kleintová, Turková,
patentová a známková kancelář, Husinecká 11a,
Praha 3

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(34) cigarety.

(34) cigarety, doutníky a tabákové výrobky.

Kožní a pleťové přípravky, koupelové přípravky,
lotiony, léčebné mycí přípravky pro lidské užití,
léčebné papíry, sáčky pro oční aplikaci, přípravky
pro osvěžení dechu, oleje, deodorační přípravky,
kosmetické a toaletní přípravky, mýdla, voňavky,
přípravky zubní a vlasové, potřeby kosmetické a
toaletní, přípravky na lakování a odlakování nehtů.

Nealkoholické nápoje a přípravky k jejich výrobě.

Elektrické počítací stroje, děrovací štítky a stroje s
nimi pracující, účetnické stroje, ruční počítací
stroje, stroje pro záznam operací, stroje pro záznam
času, stroje dávající hodinové razítko, stroje a
zařízení pro malování a kreslení, stroje pro lovení
ryb a jejich příslušenství, stroje pro kácení stromů,
zpracování dřeva a překližek, potápěcí stroje a
zařízení, ladicí stroje, stroje pro údržbu hřišť, jejich
příslušenství a součásti.

(1) chemické výrobky pro průmyslové a vědecké
účely, chemické výrobky určené pro fotografii,
zemědělství a lesnictví, pryskyřice umělé, plastické
hmoty v surovém stavu (v prášku, v pastách nebo v
tekutém stavu), půdní hnojiva přírodní i umělá,
hasicí prostředky, prostředky pro kalení a pro
svařování, chemické prostředky pro konservování
potravin, třísloviny, průmyslová pojidla.

(1) výrobky lučební pro zdravotnický průmysl,
umělé a syntetické pryskyřice, lučebniny na
konzervování potravin; (5) výrobky lékárnické,
veterinářské a zdravotnické, léčiva pro lidi a
zvířata, výrobky dietetické pro děti a nemocné,
náplasti, materiál na obvazy, hmoty na plombování
zubů a na otisky zubů, léčiva pro dentisty,
dezinfekční prostředky s výjimkou dezinfekčních
prostředků na vázání prachu, prostředky na ničení
plevele a škodlivých zvířat, medicinální vína,
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(210)

(210)

(210)

(210)

O 45357

O 45551

O 45214

O 45641

03.09.1971

10.05.1971

14.10.1971

09.04.1971

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

Fine Fragrances & Cosmetics Limited, 74
Oldfield Road, Hampton, Middlesex, Velká Británie

NABISCO, Inc., společnost zřízená podle
zákonů státu New Jersey, 7 Campus Drive,
Parsippany, Spojené státy americké, New Jersey

Kabushiki Kaisha Toshiba, also trading as
Toshiba Corporation, 72, Horikawa-cho, Saiwai-
ku,, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, Japonsko

(151)

(151)

(151)

27.03.1972

08.09.1972

26.08.1974

(180)

(180)

(180)

03.09.2011

10.05.2011

14.10.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

160785

161012

162043

162181

(540)

(540)

TWEED

TOSHIBA

(511)

(511)

(511)

(511)

1, 5, 31

3

30

7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
16

(740)

(740)

(740)

JUDr. Kalenský Petr, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Pavel Zelený, advokát, Společná advokátní
kancelář Všetečka, Zelený, Švorčík, Kalenský a
partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Matějka Jan, Advokátní a patentová kancelář
Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha 1

(510)

(510)

(510)

medicinální nápoje, sirupy k farmaceutickým
účelům; (31) chemická krmiva pro zvířata.

(3) parfémy, toaletní přípravky /nelékařské/,
kosmetické přípravky, mýdla, étherické oleje.

(30) žvýkací guma.

Dynama, indukční motory, elektrické pračky,
odstředivé sušičky, soupravy elektrických strojků
pro domácnost, elektrické otvírače konzerv,
kompresory. Elektrické holicí strojky. Fázové
kompenzátory, rotační měniče, usměrňovače,
transformátory, ovládací panely, relé, rozpojovače
a spojovače, odpory, kondenzátory, bleskojistky,
klapky, konektory, pojistky; elektrické dráty a
kabely, zařízení pro instalaci vedení; suché články;
tranzistory, diody, usměrňovače, integrované
obvody, elektronky, obrazovky; telefonní
sluchátka, telegrafní přístroje a instalace, přístroje
pro dálkový přenos obrazu, přístroje pro dálkový
přenos obrazu tónovou frekvencí, vysílače a
přijímače pro rozhlasové vyhledávání osob,
radarové poplašné přístroje, občanské radiostanice -
vysílače - přijímače, kamery a monitory
průmyslové televize s uzavřeným obvodem,
mikrofony pro nízkofrekvenční zesilovače,

elektrické megafony, relé pro přenos nosnými
proudy, rozhlasové vysílače a přijímače, televizní
vysílače a přijímače a jejich příslušenství; stroje pro
záznam zvuku, elektrické fonografy, přehrávače
fonografických záznamů, páskové nahrávače,
magnetofony, kazetové magnetofony, kmitací
cívky pro reproduktory, zesilovače, stroje pro
kabelové dálkové spojení a příslušenství; 8-stopé
kazetové magnetofony, magnetické pásky, kryty
pro patrony a kazety, reproduktorové soustavy,
ladicí ústrojí pro přijímače, patronové a kazetové
magnetofonové reproduktory pro automobily,
bezdrátové mikrofony; elektrooptická zařízení pro
čtení znaků, elektrooptická zařízení pro čtení
písmen; elektrické žehličky, elektrické vysavače,
časové spínače, elektrické zabíječe moskytů;
elektrické vysoušeče vlasů; voltmetry, wattmetry,
ampérmetry, watthodinová počítadla, kmitoměry,
fázoměry, zemní detektory, přístroje pro měření
elektrických vln, anténní měřicí přístroje,
oscilátory, detektory, magnetické měřicí přístroje,
zařízení pro měření veličin elektrických obvodů,
oscilografy; počítače, elektronické pultové
počítače, aplikované detektory ultrazvukových vln,
magnetické detektory, magnetické průzkumné
přístroje pro hornictví, cyklotrony, Geigerovy
počítače, lorany, zaměřovače, přístroje pro
radiolokační majáky, radary, přístroje pro dálkové
měření a dálkové ovládání; kontrolní pokladny,
dynamometry; SB desky, LP desky, EP desky,
stereofonní desky, fonokarty; experimentální
výstroje ze skla, fotoblesky, bleskové žárovky;
rtuťové výbojky, elektrické masážní strojky,
elektrokardiografy pro lékařské účely,
elektroencefalografy, léčebné přístroje s
ultrafialovým světlem, léčebné přístroje na
ultrakrátké vlny, rentgenové přístroje pro léčení;
držáky pro elektrické žárovky, žárovky,
reflektorové žárovky, promítací žárovky, zářivky,
zapalovače pro zářivky, rtuťové výbojky, xenonové
výbojky, žárovky s jodovou příměsí, sodíkové
výbojky, výbojky s příměsí halogenidu kovu,
neonové zářivky, svítidla; chladničky, klimatizační
zařízení pro místnosti, elektrické chladiče vody,
elektrické vyhřívače místností, elektrické
přikrývky, elektrické bojlery, mikrovlnné pečící
trouby, elektrické grily, elektrické plotýnky pro
vaření, elektrické sporáky, elektrické lisy na ovoce,
kuchyňské elektrické mixéry, samočinné pařáky,
elektrické opékače topinek, elektrické hrnce,
elektrické kávovary, elektrické přístroje na vaření
vajec, elektrické stroje na výrobu kávových směsí,
elektrická vodní čerpadla pro domácí potřebu,
elektrické fény, elektrické pokojové čištiče
vzduchu, elektrické ventilátory, elektrické sušičky,
elektrické trouby, mrazicí výkladní pulty,
kerozenová kamínka, plynová kamínka; indukční
motory pro vozidla, elektrické vlaky, elektrické
lokomotivy, akumulátorové lokomotivy, elektrické
automobily; bateriové hodiny; elektrostatické
kopírovací stroje, děrovače děrných štítků,
samočinné psací stroje, kopírovací papíry.

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 45137

O 52058

O 52029

O 52249

O 51968

11.12.1980

25.11.1980

08.06.1981

12.11.1980

12.11.1980

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Kabushiki  Kaisha Kenwood (also trading as
Kenwood Corporation), 14-6, Dogenzaka 1-
Chome Shibuya-Ku, Tokyo, Japonsko

ICN Czech Republic a.s., Vltavská 53, Roztoky
u Prahy, Česká republika

Sankyo Co., Ltd., 5-1, Nihonbashi Honcho 3-
chome Chuo-ku, Tokyo, Japonsko

KONŠTRUKTA - Defence a.s., K výstavisku 15,
Trenčín, Slovenská republika

Víno Bzenec, a.s, Zámecká 17, Bzenec, Česká
republika

Víno Bzenec, a.s., Zámecká 17, Bzenec, Česká
republika

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

20.01.1975

03.02.1981

16.06.1981

02.07.1981

05.08.1981

05.08.1981

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

09.04.2011

11.12.2010

25.11.2010

08.06.2011

12.11.2010

12.11.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

164672

164827

164834

164876

164877

(540)

(540)

(540)

KENWOOD

ERYMYKOIN

TACHIGAREN

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9

1, 3, 5, 31

5

42

33

33

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Korejzová Zdeňka, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha
1

Ing. Kleintová Eva, Červenka, Kleintová, Turková,
patentová a známková kancelář, Husinecká 11a,
Praha 3

Mgr. Petra S. de Brantes, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha
1

Effmert Jiří, patentový zástupce, p.o.box 184,
Praha 6

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

Soupravy radiopřijímačů a stereopřijímačů,
stereoladiče, zesilovače, tlampače, gramofony,
magnetofony, sluchátka, soupravy pro bezdrátové
spojení.

Výrobky lučební pro zdravotnický průmysl, umělé a
syntetické pryskyřice, lučebniny na konsevování
potravin. Výrobky kosmetické, etherické oleje,
zdravotnická mýdla, vodičky na mytí vlasů,
prostředky na čištění zubů. Výrobky farmaceutické,
veterinářské a zdravotnické, léčiva pro lidi a
zvířata, medikované krmné přípravky, výrobky
dietetické pro děti a nemocné, náplasti, materiál na
obvazy, desinfekční prostředky, prostředky na
ničení plevele a škodlivých zvířat, medicinální
nápoje, sirupy k farmaceutickým účelům. Chemické
přísady do krmiv.

(5) dezinfekční prostředky, prostředky k hubení
rostlinných a živočišných škůdců užívané v
zemědělství a zahradnictví.

(42) aplikovaný výskum, vývoj, výroba funkčných
vzoriek, prototypov a kusová výroba v určených
odboroch špeciálnej techniky.

(33) víno.

(33) víno.

(540)

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 51970

O 51988

O 51975

O 51973

O 52237

O 52252

12.11.1980

12.11.1980

12.11.1980

20.05.1981

09.06.1981

20.03.1981

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Víno Bzenec, a.s., Zámecká 17, Bzenec, Česká
republika

VINIUM a.s., Hlavní 666, Velké Pavlovice, Česká
republika

Víno Bzenec, a.s., Zámecká 17, Bzenec, Česká
republika

Velvana a.s., Velvary, Česká republika

Citizen Tokei Kabushiki Kaisha, 1-1, 2-
chome, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo,
Japonsko

Anheuser - Busch, Incorporated, One Busch
Place, St. Louis, Spojené státy americké, Missouri

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

06.08.1981

05.08.1981

11.09.1981

14.10.1981

11.11.1981

28.11.1981

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

12.11.2010

12.11.2010

12.11.2010

20.05.2011

09.06.2011

20.03.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

164880

164889

164911

164958

164988

165004

(540)

(540)

HYDRAVEL

ADEC

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

33

33

33

1

14

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Všetečka Miloš, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(33) víno.

(33) víno.

(33) víno.

(1) chemické výrobky pro průmysl, vědu,
zemědělství, zahradnictví, lesnictví, obzvláště
hydraulické kapaliny, brzdové nehořlavé
hydraulické kapaliny.

(14) hodiny a chronometrická zařízení, jejich
součásti a příslušenství.

Přístroje a nástroje vědecké, námořní, kontrolní a

(540)

(540)

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 52170

O 51972

O 52333

O 58675

O 58676

12.11.1980

07.08.1981

21.09.1990

21.09.1990

09.04.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

Víno Bzenec, a.s., Zámecká 17, Bzenec, Česká
republika

YAMAHA CORPORATION, 10-1, Nakazawa-
cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japonsko

Mary Quant Cosmetics Japan Ltd., Tokyo,
Japonsko

Mary Quant Cosmetics Japan Ltd., Tokyo,
Japonsko

(151)

(151)

(151)

(151)

17.01.1983

04.07.1984

20.06.1991

27.08.1991

(180)

(180)

(180)

(180)

12.11.2010

07.08.2011

21.09.2010

21.09.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

165286

165710

168411

168478

168535

(540)

(540)

MARY QUANT P.M.

MARY QUANT A.M.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 21, 25, 28, 29, 30, 32

33

6, 9, 15, 28

3

3

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Čermák Karel, Advokátní a patentová
kancelář Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha
1

JUDr. Čermák Karel, Advokátní a patentová
kancelář Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha
1

(510)

(510)

(510)

(510)

elektrické (včetně rozhlasových a telegrafických),
nástroje a přístroje fotografické, kinematografické,
optické, vážicí, měřicí, signalizační, zkušební,
záchranné a učební, přístroje uváděné v činnost
vhozením mince nebo známky, přístroje pro
záznam a reprodukci mluveného slova, zapisovací
pokladny, počítací stroje, hasicí přístroje; drobné
domácí nářadí a nádoby (nikoliv z drahých kovů
nebo jimi povlečené), výrobky skleněné,
porcelánové a kameninové, pokud spadají do tř.21;
oděvní výrobky včetně bot, střevíců a trepek; hry a
hračky, tělocvičné a sportovní nářadí (s výjimkou
oděvů); maso, ryby, drůbež, zvěřina, masové
výtažky, ovoce a zelenina konzervované, sušené a
vařené, rosoly, džemy, vejce, mléko a jiné
mlékárenské výrobky, jedlé oleje a tuky,
zavařeniny, nakládaná zelenina; káva, čaj, kakao,
cukr, rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky, mouka
a přípravky z obilovin, chléb, piškoty, koláče,
dorty, cukrářské výrobky, zmrzliny, med, melasa,
droždí, koření, led, potraviny pro rychlé
občerstvení; pivo, ale a porter, vody minerální a
šumivé, jiné nealkoholické nápoje, sirupy a jiné
přípravky pro výrobu nápojů.

(33) víno.

Obecné kovy v surovém a polozpracovaném stavu a
jejich slitiny, stavební materiál z válcovaného a
litého kovu; elektrické přístroje a nástroje vědecké,
navigační a měřičské, přístroje a nástroje pro vážení
a měření, přístroje a nástroje pro signalizaci,
záchranu a výuku, přístroje kinematografické,
přístroje a nástroje pro záznam a reprodukci
mluveného slova; hudební nástroje; tělocvičné a
sportovní nářadí /kromě oděvů/; hry a hračky.

(3) kosmetika a kosmetické výrobky, lak na nehty,
přípravky k odstraňování laku na nehty, toaletní
přípravky a výrobky, zubní a vlasové přípravky,
voňavky, mýdla.

(3) kosmetika a kosmetické výrobky, lak na nehty,
přípravky k odstraňování laku na nehty, toaletní
přípravky a výrobky, zubní a vlasové přípravky,
voňavky, mýdla.

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

O 61174

O 61979

O 61845

O 62015

31.05.1991

22.05.1991

04.06.1991

04.06.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

IFB Bohemia  a.s., nám. Míru 15, Praha 2, Česká
republika

EURO COMP, spol. s r.o., Rajská 12, Bratislava,
Slovenská republika

SLOVAKOFARMA a.s., Železničná 12,
Hlohovec, Slovenská republika

MAGNETON a.s., Hulínská 4, Kroměříž, Česká
republika

MAGNETON a.s., Hulínská 4, Kroměříž, Česká
republika

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

19.08.1991

17.09.1991

21.10.1991

13.11.1991

13.11.1991

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

09.04.2011

31.05.2011

22.05.2011

04.06.2011

04.06.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

168615

168768

168865

168866

(540) PRAGER WINTER

(511)

(511)

(511)

(511)

35, 36, 39, 41, 42

9

1, 3, 5

7, 9, 12

(740)

(740)

(740)

JUDr. Sodomka Jaroslav, U Prašné brány 3, Praha 1

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

Poskytování, zprostředkování, propagace a
organizace veškerých druhů služeb cestovního ruchu,
včetně hudebních festivalů, divadelních představení
a cest za poznáním, kulturou, léčením a doléčením.
Prodej zboží a služeb a veškerá obchodní činnost
související s cestovním ruchem, včetně získávání
nemovitostí.

(9) osobní počítače všeho druhu, periferní jednotky
k počítačům, programové prostředky počítačů.

Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a
veterinárne, chemické výrobky pre lekárstvo,
hygienu, farmáciu a vedu, prípravky diagnostické,
baktericídne, fungicídne a insekticídne, dezinfekčné
prípravky a prípravky pre konzervovanie, silice a
extrakty z liečivých rastlín, prípravky pre
ošetrovanie zubov a dutiny ústnej, kozmetické
prípravky, ochranné pracovné masti, výroba

vitamínov.

Elektrické a elektronické příslušenství motorových
vozidel, lodí, letadel, stacionárních zařízení,
speciální techniky a jiných elektrických a
elektronických přístrojů a jejich dílů, zejména:
stroje a zařízení k výrobě příslušenství vozidel,
letadel, lodí a speciální techniky; přístroje a zařízení
pro zdravotechniku a ekologii, jiné elektrické a
elektronické přístroje a zařízení a jejich díly v
rozsahu předmětu činnosti podniku, náhradní díly;
spouštěče, spouštěcí panely, pozemní kontrolní
zařízení spouštěcích panelů, zapalovací zařízení,
zapalovací cívky, rozdělovače, dynama,
dynamospouštěče, alternátory, regulátory, spínače,
rozpínače, přepínače, přepínací skříňky, odpojovače
baterií, elektromagnety, magneta, relé,
elektromagnetická relé, motorky, stykače,
cyklovače stěračů, stahovače oken, palubní zařízení,
regulátory brzdné síly, bezpečnostní a zvuková
zařízení, stěrače a stěrací zařízení, chladící a
klimatizační zařízení, měniče, zařízení a přístroje k
testování příslušenství vozidel, letadel, lodí a
speciální techniky, zařízení a přístroje pro speciální
techniku a leteckou výrobu.

Elektrické a elektronické příslušenství motorových
vozidel, lodí, letadel, stacionárních zařízení,
speciální techniky a jiných elektrických a
elektronických přístrojů a jejich dílů, zejména:
stroje a zařízení k výrobě příslušenství vozidel,
letadel, lodí a speciální techniky; přístroje a zařízení
pro zdravotechniku a ekologii, jiné elektrické a
elektronické přístroje a zařízení a jejich díly v
rozsahu předmětu činnosti podniku, náhradní díly;
spouštěče, spouštěcí panely, pozemní kontrolní
zařízení spouštěcích panelů, zapalovací zařízení,
zapalovací cívky, rozdělovače, dynama,
dynamospouštěče, alternátory, regulátory, spínače,

(540)

(540)

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 62014

O 59370

O 59383

O 58555

O 65444

16.11.1990

19.11.1991

10.09.1990

17.12.1991

28.11.1990

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

H.J. HEINZ COMPANY, 1062 Progress Street,
Pittsburgh, Spojené státy americké, Pennsylvania

SARA LEE CORPORATION, společnost
zřízená podle zákonů státu Maryland,
Winston-Salem, Spojené státy americké, North
Carolina

Punch Retail (Holdings) Limited, 107 Station
Street, Burton on Trent, Staffordshire, Velká
Británie

Pivovar RADEGAST a.s., Nošovice, Česká
republika

H.J. HEINZ COMPANY, 1062 Progress Street,
Pittsburgh, Spojené státy americké, Pennsylvania

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

09.12.1991

09.12.1991

20.12.1991

29.02.1992

09.03.1992

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

16.11.2010

19.11.2010

10.09.2010

17.12.2011

28.11.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

168955

168961

169019

169225

169422

(540)

(540)

(540)

(540)

HEINZ

SHEER ENERGY

TETLEY

LA PIZZERIA

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

7, 9, 12

5, 29, 30, 31, 32

25

32

32

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Všetečka Miloš, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

JUDr. Korejzová Zdeňka, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha
1

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

JUDr. Všetečka Miloš, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

rozpínače, přepínače, přepínací skříňky, odpojovače
baterií, elektromagnety, magneta, relé,
elektromagnetická relé, motorky, stykače,
cyklovače stěračů, stahovače oken, palubní zařízení,
regulátory brzdné síly, bezpečnostní a zvuková
zařízení, stěrače a stěrací zařízení, chladící a
klimatizační zařízení, měniče, zařízení a přístroje k
testování příslušenství vozidel, letadel, lodí a
speciální techniky, zařízení a přístroje pro speciální
techniku a leteckou výrobu.

Pokrmy a nápoje pro děti a nemocné, dietní
pokrmy a nápoje, pokrmy a nápoje pro osoby se
zvláštní dietou a nízkokalorickou dietou. Maso,
ryby, drůbež, zvěřina, masové výtažky, zavařované,
sušené, vařené, mražené nebo obdobně zpracované
ovoce a zelenina, ovocné želé a džemy, vejce, sýry,
mléko a mléčné výrobky, jedlé oleje a tuky,
konzervovaná a nakládaná zelenina, polevy na
saláty, majonézy, majonézy s nakládanou zeleninou,
pokrmy a nápoje vyrobené ze shora uvedených
výrobků. Káva, čaj, kakao, čokoláda, cukr, rýže,
tapica, saog, kávové náhažky, mouka a přípravky
ze zrnin, chléb, biskity, koláče, dorty a cukrovinky,
zmrzliny, pudinky, sladké pečivo (k čaji), med,
sirupy, kvasnice (droždí), prášky do pečiva, sůl,
hořčice, pepř, ocet, kečupy, omáčky, koření, nápoje
z kakaa a čokolády a čaje, přísady ze směsi koření,
sendviče, pizza, pokrmy a nápoje vyrobené ze shora
uvedených výrobků. Zemědělské, zahradnické a
lesní produkty a semena, neobsažená v jiných
třídách, živá zvířata, čerstvé ovoce a zelenina,
semena, živé rostliny a květiny, krmiva pro
dobytek, slad. Piva lehká i ležáky, minerální vody a
sodovky a další nealkoholické nápoje, ovocné
šťávy, zeleninové šťávy, ovocné výtažky,
limonády, zmrzliny, sirupy, výtažky, prášky,
esence, koncentráty a obdobné přípravky k přípravě
nápojů.

(25) oděvy, prádlo, obuv, střevíce, trepky.

(32) pivo, přípravky pro výrobu piva a
alkoholických nápojů.

(32) pivo.

Maso, ryby, drůbež a zvěřina; masové výtažky;
zavařované, sušené, vařené, mražené a obdobně
upravené ovoce a zelenina; želé a džemy; vejce,
sýry, mléko a mléčné výrobky; jedlé oleje a tuky;
konzervované a nakládané potraviny; polevy na
saláty, majonézy s chuťovými přísadami i bez nich;
pokrmy a nápoje vyrobené zcela nebo převážně ze
shora uvedených produktů; káva, čaj, kakao,
čokoláda, cukr, rýže, tapioca, sago, kávové
náhražky; mouka, přípravky ze zrnin; chléb, biskity,
koláče, dorty a zákusky, kandované ovoce, jemné
(čajové) pečivo; zmrzliny s oříšky, čokoládovou
polevou a s obdobnou úpravou i bez ní; pudinky,
med, sirupy, kvasnice, prášky do pečiva, sůl,

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 59478

O 59583

O 59381

O 59725

O 59553

O 59520

O 59697

O 59895

06.12.1990

19.11.1990

18.12.1990

04.12.1990

30.11.1990

14.12.1990

02.01.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Metex Corporation, 15-4 Jamwon-dong, Seocho-
ku, Seoul, Jižní Korea

Sara Lee Corporation, společnost zřízená
podle zákonů státu Maryland, Winston -
Salem, Spojené státy americké, North Carolina

OWENS CORNING BUILDING PRODUCTS
(UK) LIMITED, Stafford Road, St. Helen,
Merseyside, Velká Británie

Saucony, Inc., společnost zřízená podle
zákonů státu Massachusetts, 13  Centennial
Drive, Peabody, Spojené státy americké,
Massachusetts

Sarome Co.,Ltd., 2-10,Yahiro 4-CHome,
Sumida-Ku,Tokyo 131, Japonsko

Lubomír Synek,, Žandovská 306, Praha 9, Česká
republika

AgrEvo Environmental Health Limited,
Hauxton, Cambridge CB2 5HU, Velká Británie

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

25.05.1992

24.03.1992

10.04.1992

01.04.1992

20.04.1992

10.04.1992

10.04.1992

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

06.12.2010

19.11.2010

18.12.2010

04.12.2010

30.11.2010

14.12.2010

02.01.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

169485

169558

169579

169606

169620

169679

169765

169785

(540)

(540)

(540)

ALIVE

POLYFOAM

PYBUTHRIN

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

29, 30

9

25

17

25

34

41, 42

5

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

Ing. Kania František, Patentová kancelář Kania,
Sedlák, Smola, Mendlovo nám. 1a, Brno

JUDr. Čermák Karel, Čermák, Hořejš, Vrba -
advokátní a patentová kancelář, Národní 32, Praha
1

JUDr. Kalenský Petr, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Kalenský Petr, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

hořčice, pepř, vinný ocet, kečup, šťávy z masa a
omáčky, koření, led, nápoje z čokolády, kakaa,
kávy nebo čaje; chuťové přísady, obložené chleby,
pizza, rychlé občerstvení, vařené, pečené a smažené
maso; pokrmy a nápoje připravené zcela nebo
převážně ze shora uvedených produktů.

(9) elektronické a elektrické měřící přístroje jako
elektrické odpory, ampérmetry, měřiče kmitočtu,
odporové měřící přístroje, kapacitní měřící
přístroje.

Oděvy, prádlo, obuv, střevíce, trepky.

(17) izolační materiály.

(25) obuv, zejména střevíce a střevíce pro atlety;
oděvy, zejména trička, krátké kalhoty pro běžce a
nátělníky.

(34) zapalovače a kuřácké potřeby.

Fotografické služby, zprostředkování autorských
práv, obrazové poradenství, vyhledávání a výběr
obrazových materiálů, poradenství a služby při
vytváření a reorganizaci obrazových dokumentací,
příprava obrazových dokumentací ke
komputerizaci, vydavatelská činnost, překladatelská
a tlumočnická činnost, výuka angličtiny.

(5) parasiticidy a vermicidy.

(540)

(540)

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 59413

O 64699

O 59248

O 60109

O 61035

O 60482

22.11.1990

12.11.1991

05.11.1990

21.01.1991

27.03.1991

15.02.1991

27.03.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Dun & Bradstreet International, Ltd., One
Diamond Hill Road, Murray Hill, Spojené státy
americké, New Jersey

LIGNA, akciová společnost, Vodičkova 41,
Praha 1, Česká republika

OY UPONOR AB, Nastola, Finsko

KABUSHIKI KAISHA CAPCOM, Osaka,
Japonsko

CENTRO DE INMUNOENSAYO, 134 Street, 25
Avenue, Miramar, HAVANA City, Kuba

Ferrero oHG mbH, Stadtallendorf, Německo

MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft
Way, Redmond, Spojené státy americké,
Washington

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

24.04.1992

20.04.1992

11.05.1992

25.05.1992

03.07.1992

03.07.1992

03.07.1992

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

22.11.2010

12.11.2011

05.11.2010

21.01.2011

27.03.2011

15.02.2011

27.03.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

169797

169925

170084

170147

170149

170152

(540)

(540)

(540)

DUN & BRADSTREET

MAS

FERRERO ROCHER

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

16, 35, 36

35

11, 17, 19

9, 28

9

30

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Mgr. Petra S. de Brantes, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha
1

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

JUDr. Matějka Jan, Advokátní a patentová kancelář
Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha 1

JUDr. Všetečka Miloš, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Kalenský Petr, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

Tiskoviny, časopisy, periodika, knihy, výrobky
knihařské, učební a školní potřeby a pomůcky,
brožury, zprávy, všechno v souvislosti s úvěry,
financemi, trhem, služby propagační a pomocné, při
provozu obchodu, vše za podpory tržních,
obchodních, finančních, úvěrových, cenových a
personálních informací, výzkumu a studií, služby -
pojišťovnictví a finance.

(35) poskytování pomoci při provozu nebo řízení
obchodu, služby propagační.

Zařízení a přístroje pro zásobování vodou a
hygienické účely, trubky, součásti a tvarovky pro
ně, roury a trubky, součásti a tvarovky pro ně z
plastických materiálů, gumové kroužky, spoje,
izolační prvky pro trubky a podlahové vytápění,
nekovové trubky, roury a okapové žlaby, součásti a
tvarovky pro ně.

Video hry, elektronické zábavní přístroje
uzpůsobené k použití televizními nebo video
jednotkami, hrací a mincové automaty, programy
zaznamenané na páskách, discích, vláknech,
silikonových destičkách - membránách, mikrofiších
a elektrotechnických okruzích souvisejících s
uvedenými hrami nebo přístroji. Kazety pro
uvedené programy, pásky a disky, zvukové a video
záznamní a reprodukční přístroje a jejich součásti.

(9) laboratorní a diagnostické přístroje a nástroje.

Čokoládové výrobky, zejména plněné bonbony.

(540)

(540)

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 61036

O 60178

O 59371

O 59385

O 59384

O 59382

24.01.1991

16.11.1990

19.11.1990

19.11.1990

19.11.1990

23.01.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Gori All-Wood Inter. A/S, Kolding, Dánsko

H.J. HEINZ COMPANY, 1062 Progress Street,
Pittsburgh, Spojené státy americké, Pennsylvania

SARA LEE CORPORATION, společnost
zřízená podle zákonů státu Maryland,
Winston - Salem, Spojené státy americké, North
Carolina

SARA LEE CORPORATION, společnost
zřízená podle zákonů státy Maryland,
Winston - Salem, Spojené státy americké, North
Carolina

SARA LEE CORPORATION, společnost
zřízená podle zákonů státu Maryland,
Winston - Salem, Spojené státy americké, North
Carolina

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

29.05.1992

31.05.1992

02.06.1992

02.06.1992

02.06.1992

30.06.1992

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

24.01.2011

16.11.2010

19.11.2010

19.11.2010

19.11.2010

23.01.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

170186

170205

170237

170238

170239

170296

(540)

(540)

(540)

SHEER ELEGANCE

ACTIVE SUPPORT

SILK REFLECTIONS

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9

1, 2, 3

5, 29, 30, 31, 32

25

25

25

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

JUDr. Všetečka Miloš, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(9) programové vybavení počítačů a jeho částí a
příslušenství.

Chemikálie používané v průmyslu, vědě a fotografii,
jakož i v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,
nezpracované umělé pryskyřice, nezpracované
plasty, močky, požár hasící směsi, popouštěcí a
pájecí přípravky, chemické  substance pro udržení
potravin, vyčiňování substance, lepidla používaná v
průmyslu, barvy, laky, fermeže, ochranné
prostředky pro dřevo, ochranné prostředky proti rzi
a proti zkáze dřeva, barviva, mořidla, surové
přírodní pryskyřice, kovy ve foliích a v práškové
formě pro malíře, dekoratéry, tiskaře a umělce,
čistící, leštící, mízdřící a drsnící přípravky,
přípravky na odstraňování laků.

Pokrmy a nápoje pro děti a nemocné, dietní
pokrmy a nápoje, pokrmy a nápoje pro osoby se
zvláštní dietou a nízkokalorickou dietou. Maso,
ryby, drůbež, zvěřina, masové výtažky, zavařované,
sušené, vařené, mražené nebo obdobně zpracované
ovoce a zelenina, ovocné želé a džemy, vejce, sýry,
mléko a mléčné výrobky, jedlé oleje a tuky,
konzervovaná a nakládaná zelenina, polevy na
saláty, majonézy s nakládanou zeleninou, pokrmy a
nápoje vyrobené ze shora uvedených výrobků.
Káva, čaj, kakao, čokoláda, cukr, rýže, tapioca,
saog, kávové náhražky, mouka a přípravky ze
zrnin, chléb, biskity, koláče, dorty a cukrovinky,
zmrzliny, pudinky, sladké pečivo /k čaji/, med,
sirupy, kvasnice /droždí/, prášky do pečiva, sůl,

hořčice, pepř, ocet, kečupy, omáčky, koření, nápoje
z kakaa a čokolády a čaje, přísady ze směsi koření,
sendviče, pizza, pokrmy a nápoje vyrobené ze shora
uvedených výrobků. Zemědělské, zahradnické a
lesní produkty a semena, neobsažená v jiných
třídách, živá zvířata, čerstvé ovoce a zelenina,
semena, živé rostliny a květiny, krmiva pro
dobytek, slad. Piva lehká i ležáky, minerální vody a
sodovky a další nealkoholické nápoje, ovocné
šťávy, zeleninové šťávy, ovocné výtažky,
limonády, zmrzliny, sirupy, výtažky, prášky,
esence, koncentráty a obdobné přípravky k přípravě
nápojů.

(25) oděvy, prádlo, obuv, střevíce, trepky.

(25) oděvy, prádlo, obuv, střevíce, trepky.

(25) oděvy, prádlo, obuv, střevíce, trepky.

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 60156

O 60157

O 62055

O 58799

O 58800

23.01.1991

05.06.1991

03.10.1990

03.10.1990

21.03.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

DIXONS  GROUP plc, Maylands Avenue, Hemel
Hempstead, Hertfordshire, Velká Británie

DIXONS GROUP plc, Maylands Avenue, Hemel
Hempstead, Hertfordshire, Velká Británie

Severochema, družstvo pro chemickou
výrobu, Vilová 333/2, Liberec, Česká republika

TEXACO INTERNATIONAL TRADER INC.,
společnost zřízená podle zákonů státu
Delaware, 2000 Westchester Avenue, City of
White Plains, Spojené státy americké, New York

TEXACO INTERNATIONAL TRADER
INC.,společnost zřízená podle zákonů státu
Delaware, 2000 Westchester Avenue, City of
White Plains, Spojené státy americké, New York

HEWLETT PACKARD COMPANY společnost
zřízená podle zákonů státu California, 3000
Hanover Street, Palo Alto, Spojené státy
americké, California

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

30.06.1992

15.06.1992

15.06.1992

15.06.1992

30.06.1992

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

23.01.2011

05.06.2011

03.10.2010

03.10.2010

21.03.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

170297

170303

170370

170371

170383

(540)

(540)

(540)

(540)

SAISHO

DIXONS

SUNNY

HEWLETT PACKARD

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9

9

3

1, 4

1

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Čermák Karel, Advokátní a patentová
kancelář Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha
1

JUDr. Čermák Karel, Advokátní a patentová
kancelář Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha
1

JUDr. Čermák Karel, Advokátní a patentová
kancelář Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha
1

JUDr. Čermák Karel, Advokátní a patentová
kancelář Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha
1

JUDr. Zelený Pavel, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(9) přístroje a nástroje pro záznam a reprodukci
zvuku, diktafony, gramofony, telefonní přístroje,
televizní a radiové přístroje, přístroje a nástroje pro
záznam a reprodukci obrazu, elektrické a
elektronické zábavní přístroje, přizpůsobené k
použití na televizních přijímačích, součásti a
příslušenství všech shorauvedených výrobků,
magnetické pásky pro záznam zvuku nebo nesoucí
záznam zvuku, pásky pro záznam obrazu nebo
nesoucí záznam obrazu.

(9) fotografické, kinematografické a optické
přístroje a nástroje, počítací stroje, přístroje a
nástroje pro záznam a reprodukci zvuku, pásky pro
záznam zvuku a nahrané pásky, televizní a
bezdrátové přijímací a reprodukční přístroje,
přístroje a nástroje pro záznam a reprodukci obrazu,
a součásti a příslušenství všech uvedených výrobků
obsažené ve tř. 9.

(3) přípravky čistící, mycí, leštící, mydlařské,
apretační, kosmetické.

Chemické výrobky pro použití v průmyslu, vědě,
fotografii, zemědělství, zahradnictví, lesnictví,
umělé pryskyřice, nezpracované plastické hmoty,
hnojiva, směsi pro hašení ohně, propouštěcí a pájecí
přípravky, chemické látky pro uchování potravin,
činidla používaná v průmyslu, průmyslové oleje a
tuky, maziva, směsi pohlcující, vlhčící a vážící
prach, paliva (včetně motorového lihu), osvětlovací
prostředky, svíčky, knoty.

(1) chemické výrobky pro použití v průmyslu, vědě,
fotografii, zemědělství, zahradnictví, lesnictví,
umělé pryskyřice, nezpracované plastické hmoty,
hnojiva, směsi pro hašení ohně, propouštěcí a pájecí
přípravky, chemické látky pro uchování potravin,
činidla používaná v průmyslu.

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 60926

O 60847

O 60459

O 60460

O 60988

O 59692

O 60058

11.03.1991

14.02.1991

14.02.1991

26.03.1991

14.12.1990

17.01.1991

19.10.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Syva Company, společnost zřízená podle
zákonů státu Delaware, Palo Alto, Spojené
státy americké, California

Dr.Fischer GmbH, Postfach 1, Leingarten,
Německo

Dr.Fischer GmbH, Postfach 1, Leingarten,
Německo

ETA a.s., Poličská 444, Hlinsko, Česká republika

RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER,
společnost zřízená podle zákonů státu
California, 1710 Ivar Avenue, Los Angeles,
Spojené státy americké, California

HYUNDAI MOTOR COMPANY, SEOUL, Jižní
Korea

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

30.06.1992

20.07.1992

20.07.1992

30.06.1992

26.06.1992

26.06.1992

30.06.1992

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

11.03.2011

14.02.2011

14.02.2011

26.03.2011

14.12.2010

17.01.2011

19.10.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

170399

170466

170467

170513

170518

170529

170549

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

SYVA

POLYDINE

ULTRASOL

OT

LANTRA

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

16, 37, 41, 42

1, 9

3, 5

3, 5

7, 9, 12

16, 41, 42

12

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Švorčík Otakar, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

Fischer Michael, FISCHER & PARTNER, Na
Hrobci 5, Praha 2

Fischer Michael, FISCHER & PARTNER, Na
Hrobci 5, Praha 2

JUDr. Švorčík Otakar, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

Papír a výrobky z papírů, lepenka a kartonážní
výrobky, tiskoviny, časopisy, periodika, knihy,
zboží knihařské, fotografie, psací potřeby,
kancelářská lepidla, potřeby pro umělce, štětce,
psací stroje a kancelářské potřeby s vyjímkou
nábytku, učební a školní potřeby a pomůcky, hrací
karty, tiskací písmena, štočky; stavebnictví,
provádění oprav a instalací; činnost vyučovací,
vzdělávací a zábavná; služby pro počítačové,
elektronické, signalizační, měřící, analytické a
medicínské výrobky a pro zpracování údajů a
podkladů, síť služeb pro plánování a řízení,
počítačové programy, vzory pro měření a
výpočetní systémy, půjčování a leasingové služby
pro počítače, elektronické, signalizační, měřící,
analytické a medicínské výrobky a pro
zpracovávání údajů a podkladů, poštovní a
telefonická objednávková služba pro zpracovávání
údajů a podkladů, medicínských a analytických
výrobků a výpočetní techniky.

Diagnostické reagencie pro vědecké účely, vědecké
nástroje a přístroje pro použití při diagnóze in vitro.

Výrobky farmaceutické a kosmetické.

Výrobky farmaceutické a kosmetické.

Výrobky spotřební elektroniky: gramofonové
přístroje v kombinacích s zesilovači,
reprosoustavami i jednotlivě; příslušenství k
výrobkům spotřební elektroniky: snímací systémy
mechanického záznamu, motorky stejnosměrné i
synchronní, alternátor; telefonní záznamník;
příslušenství motorových vozidel: omývače skel,
přerušovač směr. světel, intervalový spínač;
jednoúčelové stroje a zařízení elektro; nářadí,
přípravky, nástroje a formy.

Tiskoviny, periodika, knihy, instrukční a učební
materiály, (jiné než přístroje), brožůry, plakáty,
vzdělávací, vyučovací, kulturní a publikační činnost,
zejména v oboru filosofie, a pořádání přednášek,
náboženské a chrámové služby, včetně pastorálního
poradenství.

Pozemní motorová vozidla, lokomotivy, jízdní
kola, součásti a příslušenství pro uvedené výrobky.

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 59029

O 58809

O 61422

O 61423

O 61424

O 61318

O 61248

O 61701

04.10.1990

25.03.1991

23.04.1991

23.04.1991

17.04.1991

12.04.1991

14.05.1991

14.05.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Jaroslav Jelínek, Vančurova 280, Mladá
Boleslav, Česká republika

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., nám. Přemysla
Otakara II. 8/5, České Budějovice, Česká republika

LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih
izdelkov, p.o.,, Verovškova 57, Ljubljana,
Slovinsko

LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih
izdelkov, p.o.,, Verovškova 57, Ljubljana,
Slovinsko

LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih
izdelkov, p.o.,, Verovškova 57, Ljubljana,
Slovinsko

Prescriptives Inc., společnost zřízená podle
zákonů státu Delaware, 767 Fifth Avenue, New
York, Spojené státy americké, New York

Beech-Nut Nutrition Corporation, 100 South
Fourth Street, St. Louis, Spojené státy americké,
Missouri

BRITISH AMERICAN TOBACCO BELGIUM,
38, rue de Koninckstraat, Brussels, Belgie

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

08.07.1992

20.07.1992

20.07.1992

20.07.1992

28.07.1992

30.09.1992

30.08.1992

30.08.1992

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

04.10.2010

23.04.2011

23.04.2011

23.04.2011

17.04.2011

12.04.2011

14.05.2011

14.05.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

170587

170652

170653

170654

170773

170833

170902

170903

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

VEČERNÍ PRAHA

IMMUNAL

DEPRIM

SANOSAN

CALYX

STAGES

ROLLSTAR

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

12, 37

16

5

5

5

3

5

34

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Otakar Švorčík, Společná advokátní kancelář
Všetečka Zelený Švorčík Kalenský, Hálkova 2,
Praha 2

JUDr. Otakar Švorčík, Společná advokátní kancelář
Všetečka Zelený Švorčík Kalenský, Hálkova 2,
Praha 2

JUDr. Otakar Švorčík, Společná advokátní kancelář
Všetečka Zelený Švorčík Kalenský, Hálkova 2,
Praha 2

JUDr. Matějka Jan, Advokátní a patentová kancelář
Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha 1

JUDr. Otakar Švorčík, Společná advokátní kancelář
Všetečka Zelený Švorčík Kalenský, Hálkova 2,
Praha 2

JUDr. Zelený Pavel, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

Prodej aut, provozování služeb souvisejících s
prodejem aut a rozvojem motorismu.

(16) periodické publikace.

(5) fytoterapeutické přípravky.

(5) farmaceutické a dietetické výrobky.

(5) farmaceutické, veterinární a zdravotnické
přípravky, dietetické látky přizpůsobené k
léčebnému použití, dětská výživa, náplasti,
obvazový materiál, materiál na plombování zubů,
dentální vosk, desinfekční prostředky.

Kosmetické výrobky.

(5) kojenecká výživa a šťávy.

(34) tabák v surovém stavu, tabákové výrobky,
zvláště cigarety a doutníky, potřeby pro kuřáky,
zápalky.

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 61702

O 59521

O 61646

O 60696

O 60925

30.11.1990

08.05.1991

05.03.1991

21.03.1991

21.03.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

BRITISH AMERICAN TOBACCO BELGIUM,
38, rue de Koninckstraat, Brussels, Belgie

CATRO Betriebsberatungsgesellschaft
m.b.H., Hagenstrasse 20, A - 4041 Linz,
Rakousko

GALENA a.s., Ostravská 29, Opava-Komárov,
Česká republika

International Business Machines
Corporation, společnost organizovaná a
existující podle zákonů státu New York,
Armonk, Spojené státy americké, New York

HEWLETT- PACKARD COMPANY společnost
zřízená podle zákonů státu California, 3000
Hanover Street, Palo Alto, Spojené státy
americké, California

HEWLETT-PACKARD COMPANY společnost
zřízená podle zákonů státu California, 3000
Hanover Street, Palo Alto, Spojené státy
americké, California

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

30.09.1992

30.09.1992

24.08.1992

30.09.1992

30.09.1992

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

30.11.2010

08.05.2011

05.03.2011

21.03.2011

21.03.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

170921

170938

170967

170979

170980

(540)

(540)

(540)

(540)

GOLDEN ARROW

NIFEDILAT

AIX

HP

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

34

16, 35, 41, 42

5

9, 16, 41, 42

16, 37, 38, 41, 42

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Zelený Pavel, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Korejzová Zdeňka, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha
1

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Kalenský Petr, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Pavel Zelený, advokát, Společná advokátní
kancelář Všetečka, Zelený, Švorčík, Kalenský a
partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Zelený Pavel, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(34) tabák v surovém stavu, tabákové výrobky,
zvláště cigarety a doutníky, potřeby pro kuřáky,
zápalky.

Podnikové, organizační a psychologické
poradenství, zejména formou seminářů, kurzů apod.
marketing, obchod s materiály určenými pro
semináře a s jinými učebnými pomůckami, zejména
s psacími bloky, tužkami, kuličkovými pery a s
ostatními jednoduchými pomůckami z papíru,
lepenky a z umělých látek.

(5) výrobky farmaceutické, zvěrolékařské a
zdravotnické, desinfekční prostředky.

Systémy pro zpracování a přenos dat, periférie jako
tiskárny, snímače, klávesnice, zobrazovací
jednotky, náhradní díly a součástky k nim,
paměťová média - speciálně magnetické disky,
počítačové programy, speciálně operační systémy;

služby vztahující se ke všemu uvedenému zboží jako
konzultace, aplikace, instalace a výuka; publikace a
tiskoviny vztahující se k výše uvedenému.

Papír a výrobky z papírů, lepenka a kartonážní
výrobky, tiskoviny, časopisy, periodika, knihy,
zboží knihařské, fotografie, psací potřeby,
kancelářská lepidla, potřeby pro umělce, štětce,
psací stroje a kancelářské potřeby s  výjimkou
nábytku, učební a školní potřeby a pomůcky, hrací
karty, tiskací písmena, štočky. Stavebnictví,
provádění oprav a instalací. Služby pro počítačové,
elektronické, signalizační, měřící, analytické a
medicínské výrobky a pro zpracování údajů a
podkladů, síť služeb pro plánování a řízení,
počítačové programy, vzory pro měření a
výpočetní systémy, půjčování a leasingové služby
pro počítače, elektronické, signalizační, měřící,
analytické a medicínské výrobky a pro zpracování
údajů a podkladů, poštovní a telefonická
objednávková služba pro zpracování údajů a
podkladů, medicínských a analytických výrobků a
výpočetní techniky.

Přístroje a nástroje k vědeckým a laboratorním
účelům; přístroje a nástroje navigační, tj. přístroje a
nástroje k přenášení rozkazů, k měření a přístroje
všeobecně užívané při řízení lodí a letadel; přístroje
a nástroje geodetické a elektrické, nezačleněné do
jiných tříd; přístroje a nástroje pro bezdrátovou
telegrafii, přístroje fotografické, kinematografické,
optické včetně promítačů obrazů a zvětšovacích
přístrojů; přístroje a nástroje k vážení a měření,
přístroje a nástroje signalizační, včetně píšťalek

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

O 60924

O 61698

O 61153

O 61964

14.05.1991

08.04.1991

29.05.1991

22.04.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

Ing. Aleš Krejčí, Cejl 27, Brno, Česká republika

Pivovar Velké Popovice a.s., Ringhofferova 1,
Velké Popovice, Česká republika

KYOCERA CORPORATION, 6 Takeda
Tobadono-cho, Fushimi-ku, Kyoto, Japonsko

(151)

(151)

(151)

(151)

30.09.1992

08.09.1992

30.09.1992

30.09.1992

(180)

(180)

(180)

(180)

14.05.2011

08.04.2011

29.05.2011

22.04.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

171012

171099

171139

171156

(540) MICROCON

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 10, 16, 37, 38, 41, 42

35, 41

32

9

(740)

(740)

Ing. Vandělíková Jana, Bohemia Patent, Petrská 12,
Praha 1

Dr. Matějka Jan, advokát, AK Čermák, Hořejš,
Vrba, Národní tř. 32, PRAHA 1

(510)

(510)

(510)

(signálních); přístroje a nástroje určené ke
kontrolním účelům, přístroje a nástroje pro účely
záchranné a učební; automaty uváděné v činnost
vhozením mince nebo známky, přístroje pro
záznam a reprodukci mluveného slova, zapisovací
pokladny a počítací stroje, včetně kancelářských a
děrovacích strojů, hasicí přístroje; speciální pouzdra
pro přístroje a nástroje, které nejsou zařazeny do
této třídy.Přístroje a nástroje chirurgické, lékařské,
zubolékařské a zvěrolékařské, včetně speciálního
nábytku pro tyto obory a včetně přístrojů a
zdravotnických pomůcek jako: ortopedické
bandáže, zdravotnické výrobky z gumy, protézy
apod. Papír a výrobky z papírů; lepenka a
kartonážní výrobky; tiskoviny, časopisy, periodika,
knihy, zboží knihařské, fotografie, psací potřeby
kancelářská lepidla; potřeby pro umělce, štětce,
psací stroje a kancelářské potřeby s výjimkou
nábytku; učební a školní potřeby a pomůcky; hrací
karty; tiskací písmena; štočky. Stavebnictví,
provádění oprav a instalací. Činnost vyučovací,
vzdělávací a zábavná. Služby pro počítačové,
elektronické, signalizační, měřící, analytické a
medicínské výrobky a pro zpracování údajů a
podkladů; síť služeb pro plánování a řízení;
počítačové programy, vzory pro měření a
výpočetní systémy, půjčování a leasingové služby
pro počítače, elektronické, signalizační, měřící,
analytické a medicínské výrobky a pro
zpracovávání údajů a podkladů; poštovní a
telefonická objednávková služba pro zpracovávání
údajů a podkladů, medicínských a analytických
výrobků a výpočetní techniky.

Zprostředkování služeb při tvorbě a tvorba filmů a
videopořadů; reklama a propagace.

(32) pivo.

(9) ozonizátory; signalizační bóje; elektronické
součásti včetně odporů, supervodičů, kondenzátorů,
filtrů, rezonátorů, akustických generátorů,
polovodičových součástek, polovodičových balení;
oscilátory; hybridy IC; R-C sítě; LC-sítě; safíry
monokrystaly; membrány SOS; PLL frekvenčně -
synthetizační jednotky; desky pro tištěné spoje;
tekuté krystaly; vybavení IC štítků;
vysokofrekvenční přístroje; elektrofotografické
kopírovací stroje; laserové tiskárny včetně LED
hlavic pro tiskárny; obrazový scanner; elektronické
tiskárny včetně tepelných hlavic; podavače papíru;
třídiče; telefonní přístroje; telefonní přijímače,
bezdrátové telefony; vybavení pro radiokomunikace
včetně systému pro satelitní komunikaci a osobní
radia; modemy; poziční systémy; antény; zvukové
vybavení včetně zesilovačů; voliče kanálů;
gramofony; magnetofony a reproduktory; radia;
přehrávače kompaktních desek; přístroje pro
optický záznam a/nebo reprodukci; optické hlavice;
solární články; solární moduly; nabíječky baterií;
televizní přístroje; systémy pro televizní
konference včetně videokonferenčních systémů;
faxy; laserové systémy a jejich části; videokamery;
jejich části a příslušenství; elektronické kamery,
jejich části a příslušenství; fotografické kamery;
fotografické čočky, projektory, příslušenství pro
fotografii včetně motorových pohonných jednotek,
navíječky, elektronické blesky, měchy, filtry, clony
proti bočnímu světlu, řemínky a pouzdra pro
kamery, filmovací kamery a projektory, jejich části
a příslušenství, optické čočky, dalekohledy, brýle,
optická vlákna, měřicí přístroje a nástroje, světelné
vodiče, bzučáky, diskové videosystémy,
magneticko-optické disky, elektronické pokladny,
přístroje pro prodejní střediska, automatické
překládací systémy, elektronické počítače,
záznamové disky programů pro počítače, pásky a
elektronické obvody, programy pro počítače.

(540)

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 61373

O 60453

O 61264

O 62205

O 62141

O 61884

14.02.1991

15.04.1991

17.06.1991

11.06.1991

23.05.1991

02.01.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

MICROCON, s.r.o., Areál VÚ Běchovice 12,
Praha 9, Česká republika

Karlovarské minerální vody, a.s., Horova 3,
Karlovy Vary, Česká republika

Kvaerner Pulping AB, Knud Dahls väg, Karlstad,
Švédsko

Kamila Seidlová, Buriánova 915/3, Liberec,
Česká republika

Viva Optique, Inc. , společnost zřízená podle
zákonů státu New Jersey, 3140 Route 22 West,
City of Somerville, Spojené státy americké, New
Jersey

Oro Produkte Marketing GmbH, Dieselstrasse
10, Hiddenhausen, Německo

BRITISH TELECOMMUNICATIONS public
limited company, 81 Newgate Street, London,
Velká Británie

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

30.09.1992

30.09.1992

30.09.1992

30.09.1992

30.09.1992

30.09.1992

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

14.02.2011

15.04.2011

17.06.2011

11.06.2011

23.05.2011

27.06.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

171184

171190

171225

171235

171242

171265

(540)

(540)

KAMYR

SERGIO CEREDA

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 35, 42

32

7

25

9

1, 3, 21

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

JUDr. Čermák Karel, Advokátní a patentová
kancelář Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha
1

Ing. Chlustina Jiří, UNIPATENT, J.Masaryka 43-
47, Praha 2-Vinohrady

JUDr. Matějka Jan, Advokátní a patentová kancelář
Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha 1

JUDr. Čermák Karel, Advokátní a patentová
kancelář Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha
1

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

Řídící elektronika, elektronické součástky,
výpočetní technika, elektronické krokové pohony,
software; propagace, dovoz, vývoz v uvedeném
oboru.

(32) minerální voda.

(7) stroje a zařízení pro výrobu papíru a celulózové
drtě.

(25) pánská, dámská a dětská konfekce

(9) brýle a sluneční brýle a jejich části, čočky,
obroučky a pouzdra.

Čisticí a udržovací prostředky pro povrchy ze dřeva,
umělé hmoty, skla, laku, kovu, zrovna tak jako
textilu a keramiky; čisticí a udržovací prostředky na
podlahy, čisticí prostředky pro WC, prací a bělicí
prostředky, proplachovací prostředky,
mnohoúčelové čisticí prostředky, čisticí prostředky
pro domácnost, lešticí a úklidové prostředky, mýdla,
prostředky pro úpravu a čistění vody; ruční přístroje
na čištění, nástroje pro úklid, lešticí kotouče,
košťata, houby, úklidové, čisticí a lešticí utěrky.

(35) služby při podnikání a poradenské služby,
kompilace a přepis dat, půjčování, pronajímání a
leasing kancelářského zařízení, obstarávání
obchodních informací, služby při zpracování dat a
služby databází, počítačové služby pro dopravní

(540)

(540)

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

O 62389

O 62390

O 62391

O 62392

02.01.1991

02.01.1991

02.01.1991

02.01.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

BRITISH TELECOMMUNICATIONS public
limited company, 81 Newgate Street, London,
Velká Británie

British Telecommunications public limited
company, 81 Newgate Street, London, Velká
Británie

British Telecommunications public limited
company, 81 Newgate Street, London, Velká
Británie

British Telecommunications public limited
company, 81 Newgate Street, London, Velká
Británie

(151)

(151)

(151)

(151)

30.09.1992

30.09.1992

30.09.1992

30.09.1992

(180)

(180)

(180)

(180)

27.06.2011

27.06.2011

27.06.2011

27.06.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

171266

171267

171268

171269

(511)

(511)

(511)

(511)

35

36

37

38

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Čermák Karel, Advokátní a patentová
kancelář Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha
1

JUDr. Čermák Karel, Advokátní a patentová
kancelář Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha
1

JUDr. Čermák Karel, Advokátní a patentová
kancelář Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha
1

JUDr. Čermák Karel, Advokátní a patentová
kancelář Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha
1

(510)

(510)

(510)

(510)

průmysl, služby při řízení vozových parků, služby
při validaci leteckých transakcí, služby
marketingové a reklamní, služby pro podporu
podnikání pomocí telefonu, dálnopisu, faxu nebo
pomocí audiovizuálních prostředků, služby v oblasti
duševního vlastnictví, průzkum trhu a příslušné
služby analytické, služby v oblasti informace
veřejnosti, konferenční služby, služby v oblasti
telefonických odpovědí a zpráv, služby přepisovací.

(36) služby finanční a pojišťovací, informační a
výzkumné služby v oblasti finanční, pojišťovací a
úvěrové, služby při obstarávání finančních
informací, služby v oblasti finančního řízení, služby
v oblasti odhadů, služby kreditních kanceláří, služby
v oblasti úvěrových, debitních, platebních a jiných
bankovních karet, služby při finančních transakcích
a služby při autorizaci a validaci úvěrových,
debitních, platebních a jiných bankovních karet a
šeků, bankovní služby, služby při opatřování
kapitálu, služby zprostředkovatelské, služby
zúčtovacích středisek, obstarávání finančních záruk.

(37) opravy a údržba přístrojů, zařízení a systémů
zvukových, obrazových, informačních a pro přenos
dat, jakož i signálních systémů, komunikačních
systémů a sítí, elektronických zpravodajských a

informačních systémů a nástrojů a systémů a jejich
součástí; instalace, montáž, přeměny, přepracování
a zakázková výroba telekomunikačních přístrojů,
nástrojů, zařízení a součástí.

(38) služby telekomunikační, telefaxové,
dálnopisné, telefonní, telegrafní a služby při
soustřeďování a předávání zpráv, služby při přenosu,
skladování a zpracování dat a informací pomocí
prostředků elektronických, počítačových,
telegrafních, radiových, radiostránkovacích,
teleprintových, dálnopisných, elektronicko-
poštovních, telekopírovacích, televizních,
mikrovlnných, laserových nebo družicových, služby
při přenosu, získávání nebo vydávání informací pro
obchodní i soukromé účely z komputerizovaných
databank, služby při vysílání nebo přenosu
radiových a televizních programů, informační
služby při kontrole výrobních operací, informační a
poradenské služby v oblasti telekomunikací a
vysílání, služby při výměně elektronických dat,
půjčování, pronájem a leasing telekomunikačních
přístrojů, zařízení, nástrojů, součástí a obvodů,
elektronických poštovních schránek a signálních
přístrojů.

(39) informační a poradenské služby při dopravě,

(540)

(540)

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

O 62393

O 62394

O 62395

O 62396

02.01.1991

02.01.1991

02.01.1991

02.01.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

British Telecommunications public limited
company, 81 Newgate Street, London, Velká
Británie

British Telecommunications public limited
company, 81 Newgate Street, London, Velká
Británie

BRITISH TELECOMMUNICATIONS public
limited company, 81 Newgate Street, London,
Velká Británie

BRITISH TELECOMMUNICATIONS public
limited company, 81 Newgate Street, London,
Velká Británie

(151)

(151)

(151)

(151)

30.09.1992

30.09.1992

30.09.1992

30.09.1992

(180)

(180)

(180)

(180)

27.06.2011

27.06.2011

27.06.2011

27.06.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

171270

171271

171272

171273

(511)

(511)

(511)

(511)

39

41

42

16

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Čermák Karel, Advokátní a patentová
kancelář Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha
1

JUDr. Čermák Karel, Advokátní a patentová
kancelář Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha
1

JUDr. Čermák Karel, Advokátní a patentová
kancelář Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha
1

JUDr. Čermák Karel, Advokátní a patentová
kancelář Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha
1

(510)

(510)

(510)

(510)

cestování, jízdném, turistice, agendě cestovních
kanceláří, skladování, ukládání zásob, balení a
paletování zboží nebo materiálů, počítačové služby
pro dopravní a cestovní průmysl, validační služby
při leteckých transakcích, služby při řízení
vozových parků, navigační služby letecké i
námořní, služby při řízení letecké dopravy, služby
záchranné.

(41) informační a poradenské služby při vzdělávání,
výcviku, zábavě, oddechu, sportu a v oblasti zpráv a
hromadných sdělovacích prostředků, služby
vzdělávací, výcvikové a instruktážní, pořádání a
vedení seminářů a výchovných, oddechových a
instruktážních shromáždění, konferencí a výstav.

(42) služby znalecké a poradenské služby
profesionální a vědecké, služby zkušební,
laboratorní, výzkumné a vývojové, konstrukční a
inspekční v oblasti komunikačních sítí a systémů,
programování počítačů, počítačového software,
zpracování informací a dat, informačních systémů,
elektronických databází, přenosu a zpracování
zvuku a obrazu, zpravodajství, sítí elektronických
dat, signálních systémů a elektrických a
elektronických výrobků, inženýring, konstrukce a
poradenství, překladatelské služby, služby letištní,

požární a bezpečnostní, právní služby,
monitorování poplachů, pronájem poplašných
zařízení a bezpečnostních a kontrolních přístrojů,
služby tlumočnické, hotelové rezervační služby,
rozbory počítačových a telekomunikačních systémů
a sítí, programování počítačů, služby v oblasti
počítačových sítí a doby jejich použití, půjčování,
pronájem a leasing počítačových přístrojů, přístrojů
na zpracování dat a přístrojů elektrických a
elektronických, služby v oblasti ochrany majetku.

(16) papír, plastické hmoty, lepenka a zboží
vyrobené z těchto materiálů, tiskoviny, tištěné
publikace, knihy, papírnické zboží, papíry, pásky a
karty pro záznamy počítačových programů a dat,
pomůcky instrukční a učební (kromě přístrojů),
součásti a příslušenství všech uvedených výrobků.

(9) přístroje a nástroje elektrické, elektronické,
optické, elektrooptické, monitorovací (s výjimkou
přístrojů a nástrojů pro monitorování in vivo),
radiové, televizní, elektroovládací, zkušební (s
výjimkou pro testování in vivo), signální,
kontrolní, radiostránkovací, radiotelefonní a učební,
telekomunikační zařízení, přístroje a nástroje,
přístroje pro záznam, přenos, předávání nebo
reprodukci zvuku nebo obrazu, kabely a vedení pro

(540)

(540)

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 62397

O 60456

O 62047

O 62054

O 62056

O 62057

O 60848

14.02.1991

05.06.1991

05.06.1991

05.06.1991

05.06.1991

15.03.1991

28.12.1990

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Dr. Fischer GmbH, Postfach 1, Leingarten,
Německo

Severochema, družstvo pro chemickou
výrobu, Vilová 333/2, Liberec, Česká republika

Severochema, družstvo pro chemickou
výrobu, Vilová 333/2, Liberec, Česká republika

Severochema, družstvo pro chemickou
výrobu, Vilová 333/2, Liberec, Česká republika

Severochema, družstvo pro chemickou
výrobu, Vilová 333/2, Liberec, Česká republika

LEGO SYSTEM A/S,, Billund, Dánsko

Petr Otradovec, Kampelíkova 20, Brno, Česká
republika

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

02.10.1992

30.09.1992

30.09.1992

30.09.1992

30.09.1992

30.09.1992

30.09.1992

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

14.02.2011

05.06.2011

05.06.2011

05.06.2011

05.06.2011

15.03.2011

28.12.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

171338

171348

171354

171355

171356

171362

171381

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

TAURIS

FILIP

ASANOX

SAFIR

LEGO

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9

3, 5

3

3

1

4

9, 16, 20, 25, 41

(740)
(740)

Fischer Michael, FISCHER & PARTNER, Na
Hrobci 5, Praha 2

JUDr. Korejzová Zdeňka, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha
1

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

přenos elektrických, telekomunikačních nebo
optických signálů, vlnovody z elektronických nebo
telekomunikačních součástek, elektronické přístroje
a nástroje pro zpracování, zapisování, skladování,
převod, příjem a/nebo tisk dat, počítače,
mikroprocesory, kódovací a dekódovací přístroje a
nástroje, počítací přístroje a nástroje, disky, pásky,
karty a dráty jako magnetické nosiče dat, disky,
pásky a karty jako optické nosiče dat, počítačové
software, zakódované programy pro počítače a
přístroje pro zpracování dat, klávesnice a ovládací
panely pro počítačovou techniku, antény, pozemní
stanice pro příjem z družic, součásti a příslušenství
všech uvedených výrobků, pokud spadá do třídy 9.

Výrobky farmaceutické a kosmetické.

(3) přípravky čistící, mycí, leštící, mydlařské,
apretační, kosmetické.

(3) přípravky čistící, mycí, leštící, mydlářské,
apretační, kosmetické.

(1) chemické výrobky pro průmyslové účely,
fotografii, zemědělství a pod.

(4) průmyslové oleje a tuky, prostředky na vázání
prachu, paliva, svíčky, noční lampičky, knoty.

Elektrické a elektronické přístroje a nástroje,
computery a počítačový hardware, zvláště
klávesnice, terminály, monitory, disketové
jednotky, interface, interfacové kabely, disky a
flopy disky, počítačové programy, fotografické,
filmové a optické přístroje a nástroje, přístroje  a
nástroje pro výchovu, nahrané nosiče zvuku a
obrazu, zvláště filmy, gramofonové desky, zvukové
pásky, zvukové kazety, kompaktní disky, video
nahrávky, disky a pásky, diapozitivy; papír, lepenka
a zboží z těchto materiálů, tiskoviny, knihy,
příručky, rukověti, katalogy činnosti, idea cards,
obrázkové plány, brožury, hrací karty, plakáty,
fotografie, instruktážní a učební materiál ve formě
tiskovin, mozaikové puzzle  pro výchovné a
instruktážní účely, tiskařské typy, papírové pásky a
karty na nahrávání počítačových programů;
nábytek, zrcadla, rámečky na obrazy, bedny, krabice
a kontejnery na uskladnění; oděvy, obuv  a
pokrývky hlavy; činnost vzdělávací, zábavná a
vydavatelská.

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 59856

O 61126

O 61573

O 59563

O 59380

O 61975

O 62481

03.04.1991

03.05.1991

04.12.1990

19.11.1990

30.05.1991

02.07.1991

16.11.1990

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Suzuki Motor Corporation, 300 Takatsuka-
cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japonsko

Heinrich Mack Nachf. GmbH &  Co. KG,
Heinrich-Mack-Strasse 35, ILLERTISSEN,
Německo

Plymovent Aktiebolag, Sagvägen 19, Lycksele,
Švédsko

SARA LEE CORPORATION, společnost
zřízená podle zákonů státu Maryland,
Winston - Salem, Spojené státy americké, North
Carolina

Parke, Davis & Company, společnost zřízená
podle zákonů státu Michigan, 201 Tabor Road,
Morris Plains, Spojené státy americké, New Jersey

Ing. Vladimír Hrazdil, Novolíšeňská 26, Brno,
Česká republika

H.J. HEINZ COMPANY, 1062 Progress Street,
Pittsburgh, Spojené státy americké, Pennsylvania

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

30.09.1992

15.09.1992

03.07.1992

03.12.1992

03.12.1992

03.12.1992

14.12.1992

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

03.04.2011

03.05.2011

04.12.2010

19.11.2010

30.05.2011

02.07.2011

16.11.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

171405

171451

171473

171531

171589

171598

171647

(540)

(540)

(540)

(540)

CLAIRE FISHER

PLYMOVENT

FITTING PRETTY

ACCUZIDE

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

35, 42

12

3

11

25

5

9, 42

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Musil Dobroslav, patentová kancelář, Cejl 38,
Brno

JUDr. Matějka Jan, Advokátní a patentová kancelář
Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha 1

JUDr. Matějka Jan, Advokátní a patentová kancelář
Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha 1

JUDr. Čermák Karel, Advokátní a patentová
kancelář Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha
1

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

JUDr. Zelený Pavel, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

Ing. Markes Libor, Grohova 54, Brno

JUDr. Všetečka Miloš, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

Návrhové práce, zejména návrhy interiérů, návrhy
obalového designu, návrhy služební grafiky, návrhy
jednotlivého vizuálního stylu, návrhy orientačních a
informačních systémů, architektonické návrhy,
reklamní návrhy, propagační práce, zejména
zpracování návrhových prací, tvorba reklamních
médií, tisk, konzultační činnost.

(12) vozidla, přístroje pro pohyb na zemi, ve
vzduchu nebo ve vodě.

Tělové a krášlící přípravky, zejména na přírodním
základě jako např. pleťové krémy, mléka, lotiony,
vody, masky, zrovna tak jako pěnové koupele a
šampony.

(11) ventilační zařízení, zejména odsávací přístroje
jako digestové nebo odsávací hubice, ventilátory a
filtry pro průmyslové i jiné použití a příslušenství
pro úsporu energie.

(25) oděvy, prádlo, obuv, střevíce, trepky.

(5) výrobky farmaceutické, zvěrolékařské a
zdravotnické, výrobky dietetické pro děti a
nemocné, náplasti, obvazový materiál, hmoty
určené k plombování zubů a na otisky zubů,
dezinfekční prostředky, prostředky k hubení
rostlinných a živočišných škůdců, antiparazitní
látky.

Výroba přístrojů na zkoušení materiálů, služby pro
zkoušení materiálů.

Pokrmy a nápoje pro děti a nemocné; dietní

(540)

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 59369

O 62447

O 62455

O 62451

O 62453

O 62454

O 62456

02.07.1991

02.07.1991

02.07.1991

02.07.1991

02.07.1991

02.07.1991

02.07.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

PALMA - TUMYS a.s. Bratislava, Račianska 76,
Bratislava, Slovenská republika

PALMA - TUMYS a.s. Bratislava, Račianska 76,
Bratislava, Slovenská republika

PALMA - TUMYS a.s. Bratislava, Račianska 76,
Bratislava, Slovenská republika

PALMA - TUMYS a.s. Bratislava, Račianska 76,
Bratislava, Slovenská republika

PALMA - TUMYS a.s. Bratislava, Račianska 76,
Bratislava, Slovenská republika

PALMA - TUMYS a.s. Bratislava, Račianska 76,
Bratislava, Slovenská republika

PALMA - TUMYS a.s. Bratislava, Račianska 76,
Bratislava, Slovenská republika

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

18.12.1992

18.12.1992

18.12.1992

18.12.1992

18.12.1992

18.12.1992

18.12.1992

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

02.07.2011

02.07.2011

02.07.2011

02.07.2011

02.07.2011

02.07.2011

02.07.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

171738

171739

171740

171741

171742

171743

171744

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

Jassan

Palmarin

PALMFRIT

Palmina

Mixa

Mixcream

Palman

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

5, 29, 30, 31, 32

3

29

29

29

29

29

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

pokrmy a nápoje; pokrmy a nápoje pro osoby se
zvláštní dietou a nízkokalorickou dietou; maso,
ryby, drůbež, zvěřina; masové výtažky; zavařované,
sušené, vařené, mražené nebo obdobně zpracované
ovoce a zelenina; ovocné želé a džemy; vejce, sýry,
mléko a mléčné výrobky; jedlé oleje a tuky;
konzervovaná a nakládaná zelenina; polevy na
saláty; majonézy; majonézy s nakládanou zeleninou;
pokrmy a nápoje vyrobené ze shora uvedených
výrobků; káva, čaj, kakao, čokoláda, cukr, rýže,
tapioka, saog, kávové náhražky; mouka a přípravky
ze zrnin; chléb, biskvity, koláče, dorty a
cukrovinky; zmrzliny, pudinky, sladké pečivo /k
čaji/; med, sirupy, kvasnice /droždí/, prášky do
pečiva, sůl, hořčice, pepř, ocet, kečupy, omáčky,
koření; nápoje z kakaa, čokolády a čaje; přísady ze
směsi koření; sendviče, pizza; pokrmy a nápoje
vyrobené ze shora uvedených výrobků; zemědělské,
zahradnické a lesní produkty a semena, neobsažené
v jiných třídách; živá zvířata; čerstvé ovoce a
zelenina; semena; živé rostliny a květiny; krmiva
pro dobytek; slad; piva lehká i ležáky; minerální
vody a sodovky a další nealkoholické nápoje;
ovocné šťávy, ovocné výtažky, limonády,
zmrzliny, sirupy; výtažky, prášky, esence,
koncentráty a obdobné přípravky k přípravě
nápojů.

(3) mydlá, pracie a čistiace saponátové prostriedky.

(29) jedlé oleje a tuky.

(29) jedlé oleje a tuky.

(29) jedlé oleje a tuky.

(29) jedlé oleje a tuky.

(29) jedlé oleje a tuky.

(29) jedlé oleje a tuky.
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 62459

O 62450

O 62448

O 62116

O 64127

O 62886

O 62315

02.07.1991

02.07.1991

11.06.1991

15.10.1991

23.07.1991

24.06.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

PALMA - TUMYS a.s. Bratislava, Račianska 76,
Bratislava, Slovenská republika

PALMA - TUMYS a.s. Bratislava, Račianska 76,
Bratislava, Slovenská republika

Wolff Ost-Reisen GmbH, Tradstrasse 6, Furth
im Wald, Německo

Ing. arch. Eva Procházková, Veletržní 7, Brno,
Česká republika

Stokely-Van Camp, Inc., společnost zřízená
podle zákonů státu Indiana,, 321 North Clark
Street, Chicago, Spojené státy americké, Illinois

Intertrade Bohemia, spol. s r.o.,, Pavlíkova 10,
Brno, Česká republika

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

18.12.1992

18.12.1992

18.12.1992

23.12.1992

31.12.1992

30.12.1992

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

02.07.2011

02.07.2011

11.06.2011

15.10.2011

23.07.2011

24.06.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

171745

171746

171749

171766

171797

171815

171816

(540)

(540)

(540)

(540)

Buta

Palmara

GATORADE

SEBASTIAN

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

29

29

29

36, 39, 42

20, 37, 42

18, 21, 25, 28

3

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

Ing. Reichel Pavel, Lopatecká 14, Praha 4

Kühnel Egon, Patentová kancelář, Oblá 56, Brno

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(29) jedlé oleje a tuky.

(29) jedlé oleje a tuky.

Veškeré služby v oblasti cestovního ruchu, zejména
poskytování, zprostředkování, propagace a
organizování cest za kulturou, sportem, poznáním,
rekreací, léčením a doléčením, včetně souvisejících
průvodcovských, dopravních, směnárenských a
ubytovacích služeb.

Navrhování a výroba interiérů a drobných
interiérových výrobků; vypracování zadání staveb a
projektové dokumentace staveb, poradenství a
inženýrská činnost ve stavebnictví v oboru
architektury a pozemních staveb.

Deštníky, dámské kabely, kabely na obleky, pytle,
zavazadla, chladicí nádoby na nápoje, nápojové
sklo, papírové šálky, izolovaná držadla na sklo a
nápojové lahve z plastických hmot, sportovní
košile, klobouky, potní pásky, saka, pulovry,
šortky, trička, vlněné svetry, tenké tepláky, tenké
bundy, tenké šortky, tenké teplákové soupravy, T-
košile, sluneční brýle a štítky, golfové kabely,
golfové míčky, obaly pro golfové hole a
gymnastické náčiní, zvláště míče.

(3) parfumerie a kosmetické výrobky všeho druhu.

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210) (210)

O 62316

O 62318

O 62319 O 59627

24.06.1991

24.06.1991

24.06.1991

11.12.1990 22.03.1991

(220)

(220)

(220)

(220) (220)

(730)

(730)

(730)

(730)
Intertrade Bohemia, spol. s r.o.,, Pavlíkova 10,
Brno, Česká republika

Intertrade Bohemia, spol. s r.o.,, Pavlíkova 10,
Brno, Česká republika

Intertrade Bohemia, spol. s r.o.,, Pavlíkova 10,
Brno, Česká republika

Hyundai Electronics Industries Co., Ltd.,,
Ami-ri, Bubal-myun, Ichon-kun, Kyoungki-do,
Jižní Korea

(151)

(151)

(151)

(151) (151)

30.12.1992

30.12.1992

30.12.1992

30.12.1992 31.12.1992

(180)

(180)

(180)

(180) (180)

24.06.2011

24.06.2011

24.06.2011

11.12.2010 08.05.2011

(111)

(111)

(111) (111)

171817

171818

171878 171889

(540)

(540)

(540)

LEGG`S

NO NONSENSE

FILTRONA

(511)

(511)

(511) (511)

1, 2, 16

25

25 7, 9, 11, 17

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

(510)

(510)

(510)

(510)Kancelářská lepidla, lepidla pro domácnost, lepidla
jiná než kancelářská a pro domácnost, klovatina,
klovatina pro domácnost, klih, klih pro domácnost
a pro jiné účely.

(25) stávkové zboží zejména punčochy,
punčochové kalhoty, podkolenky, ponožky, dětské,
dámské a pánské spodní prádlo všeho druhu,
zejména slipy, kalhotky, trenýrky, podprsenky,
korzety, podvazkové pasy, podvazky, kombiné,
nátělníky, spodky a spodničky, plavky, trička,
trikoty, kaliopky.

(25) stávkové zboží zejména punčochy,
punčochové kalhoty, podkolenky, ponožky, dětské,
dámské a pánské spodní prádlo všeho druhu,
zejména slipy, kalhotky, trenýrky, podprsenky,
korzety, podvazkové pasy, podvazky, kombiné,
nátělníky, spodky a spodničky, plavky, trička,
trikoty, kaliopky.

Stejnosměrné generátory, alternátory,
transformátory, rozváděče, relé, odpory, žárovky,
zářivky, žárovková svítidla, dekorační svítidla,
suché články, akumulátory,ampérmetry,voltmetry,
wattmetry, kmitoměry, měřiče intensity pole,
přístroje pro měření odporu, detektory, oscilografy,
měřiče antén, holé dráty, izolované dráty,
fotokabely, sdělovací kabely, elektrické žehličky,
elektrické sporáky, elektrické vařiče, elektrické
ventilátory, elektrické myčky, elektrické
chladničky, chladiče místností, elektrické vařiče
rýže, elektrické mixéry, elektrické čističky,
televizní hry, zvlhčovače, elektrické sušičky,
elektrické vrtačky, elektrické stolní počítače,
vysavače, automatické myčky nádobí, elektrické
zapalovače plynu, telefonní přístroje, ruční
rozváděče, automatické rozváděče,
interkomunikační zařízení, dálnopisy, zařízení pro
přenos obrazu a dat, fototelegrafické přístroje,
spínací  zařízení telegraf, nosné přístroje pro holý
drát a příslušenství, přístroje pro přenos tonové
frekvence, radiové vysílače, radiové přijímače,
televizní přijímače, televizní přijímače pro příjem
ze satelitu, radia s hodinami, videokamery pro
vysílání, jednokanálové komunikační přístroje a
příslušenství, mnohakanálové komunikační přístroje
a příslušenství, námořní komunikační přístroje a
příslušenství, letecké komunikační přístroje a
příslušenství, přenosné komunikační přístroje a
příslušenství, umělé satelity, zařízení pro úpravu
pozice umělého satelitu, hledáčky směru, radarové
přístroje a příslušenství, přístroje a příslušenství pro
dálkové ovládání a měření, přehrávače,
magnetofony, videomagnetofony, přehrávače pro
kompaktní desky, videopřehrávače, antény,
magnetofonové pásky, videopásky, měniče
frekvence, zesilovače, neupravené kompaktní disky,
adaptéry, průmyslové roentgeny a příslušenství,
přístroje a příslušenství pro seismický průzkum,
ultrazvukové detektory, elektronické počítače,
elektronické mikroskopy, elektronické kopírovací
stroje, kotrolní přístroje pro roboty, uzavřené
obvody, elektronické zábavní přístroje řízené
počítačem, elektronické psací stroje, monitory,
integrované obvody, programy pro magnetofonový
záznam, diskety, disky, elektronická zařízení proti
krádeži, elektronky, diody, transistory, izolátory,
směsi pro izolaci.

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 61653

O 62340

O 61940

O 61973

O 62923

O 62452

O 62457

25.06.1991

28.05.1991

30.05.1991

25.07.1991

02.07.1991

02.07.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

FILTRONA INTERNATIONAL LIMITED, 110
Park Street, London, Velká Británie

ALPHARMA ApS, Dalslandsgade 11, Copenhagen
S, Dánsko

Edinburgh Holdings Limited, Memorial Square,
POBox 556, Charlestown, Nevis, Svatý
Christopher a Nevis

Jiří Černohorský, Ulrychova 3/2100, Praha 6,
Česká republika

PERSEUS, s.r.o., Doležalova 1059, Praha 9,
Česká republika

PALMA - TUMYS a.s. Bratislava, Račianska 76,
Bratislava, Slovenská republika

PALMA - TUMYS a.s. Bratislava, Račianska 76,
Bratislava, Slovenská republika

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

30.12.1992

30.12.1992

30.12.1992

31.12.1992

24.03.1993

24.03.1993

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

25.06.2011

28.05.2011

30.05.2011

25.07.2011

02.07.2011

02.07.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

171915

171931

171932

171950

171971

171974

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

DECUBAL

SIMILAR

PERSEUS

Cera

Palmacream

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

34

3, 5

3

40

9, 20, 42

29

29

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Matějka Jan, Advokátní a patentová kancelář
Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha 1

JUDr. Otakar Švorčík, Společná advokátní kancelář
Všetečka Zelený Švorčík Kalenský, Hálkova 2,
Praha 2

Ing. Sedláčková Vlasta, Ke Kateřinkám 1393, Praha
4

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(34) potřeby pro kuřáky, zejména filtry na cigarety,
doutníky, dýmky a jejich špičky, dutinkové filtry,
suroviny a předměty používané k výrobě
tabákových filtrů.

Prací a bělící přípravky, čistící přípravky, mýdlo,
leštící přípravky, odmašťovací přípravky, výrobky
kosmetické, voňavkářské včetně éterických olejů,
vodičky na vlasy, zubní pasty a prášky: výrobky
farmaceutické, zvěrolékařské a zdravotnické,
výrobky dietetické pro děti a nemocné, náplasti,
obvazový materiál, hmoty určené k plombování
zubů a na otisky zubů, desinfekční prostředky,
prostředky k hubení rostlinných a živočišných
škůdců, antiparasitní látky.

(3) mýdla, kosmetické výrobky, parfémy, šampóny,
přípravky proti pocení, deodoranty, přípravky pro
péči o nehty a vlasy, nemedicinální přípravky.

(40) zasklívání do olova, pískování, sklomalba,
broušení a leptání skla a další sklářské techniky.

Výpočetní technika, elektronika, programové
vybavení, kancelářská technika, zabezpečovací
technika a nábytek; poradenské služby.

(29) jedlé oleje a tuky.

(29) jedlé oleje a tuky.

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 62460

O 62461

O 63450

O 63058

O 62462

O 62464

O 62465

02.07.1991

02.07.1991

28.08.1991

05.08.1991

02.07.1991

02.07.1991

02.07.1991

02.07.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

PALMA - TUMYS a.s. Bratislava, Račianska 76,
Bratislava, Slovenská republika

PALMA - TUMYS a.s. Bratislava, Račianska 76,
Bratislava, Slovenská republika

ALTECO CHEMICAL PTE LTD., 19, Tuas
Avenue 11, Singapore, Singapur

Nitita Company Limited, 200-202 Plaplachai
Road, Bangkok, Thajsko

PALMA - TUMYS a.s. Bratislava, Račianska 76,
Bratislava, Slovenská republika

PALMA - TUMYS a.s. Bratislava, Račianska 76,
Bratislava, Slovenská republika

PALMA - TUMYS a.s. Bratislava, Račianska 76,
Bratislava, Slovenská republika

PALMA - TUMYS a.s. Bratislava, Račianska 76,
Bratislava, Slovenská republika

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

24.03.1993

24.03.1993

26.03.1993

26.03.1993

30.03.1993

30.03.1993

30.03.1993

30.03.1993

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

02.07.2011

02.07.2011

28.08.2011

05.08.2011

02.07.2011

02.07.2011

02.07.2011

02.07.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

171975

171976

171998

172020

172035

172037

172038

172039

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

Palima

Pama

Raciol

Silur

Timy

Qantel

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

29

29

1, 16

9, 14, 16, 18, 24, 25

29

3

3

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Korejzová Zdeňka, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha
1

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(29) jedlé oleje a tuky.

(29) jedlé oleje a tuky.

Lepící látky pro použití v průmyslu; umělé
pryskyřice, syntetické pryskyřice a umělé hmoty
pro použití v průmyslu; kancelářská lepidla.

Košile, halenky, blůzy, saka, kabáty, volné blůzy,
(námořnické blůzy), svetry, tílka, trička, krátké

kalhoty, dámské a pánské kalhoty, dlouhé spodky,
spodní prádlo, džínsy (texasky), kravaty, opasky,
boty, střevíce, holínky, tenisky, pláštěnky,
ponožky, šátky, šály, kapesníky, klobouky,
kloboučky, čepice, tlumoky, batohy, torny, plavky,
tréninkové sportovní oblečení, fitinky z kovu pro
obuv všeho druhu, zboží z pravé a umělé kůže,
hodinky, papírnické zboží, brýle a sluneční brýle.

(29) jedlé oleje a tuky.

(3) mydlá, pracie a čistiace saponátové prostriedky.

(3) mydlá, pracie a čistiace saponátové prostriedky.

(540)

(540)



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 12 - 2001 - CZ, část B (obnovy ochranných známek)3714

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 62467

O 62468

O 62445

O 62469

O 62444

O 62466

O 62443

O 62704

02.07.1991

02.07.1991

02.07.1991

02.07.1991

02.07.1991

02.07.1991

12.07.1991

06.05.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

PALMA - TUMYS a.s. Bratislava, Račianska 76,
Bratislava, Slovenská republika

PALMA - TUMYS a.s. Bratislava, Račianska 76,
Bratislava, Slovenská republika

PALMA - TUMYS a.s. Bratislava, Račianska 76,
Bratislava, Slovenská republika

PALMA - TUMYS a.s. Bratislava, Račianska 76,
Bratislava, Slovenská republika

PALMA - TUMYS a.s. Bratislava, Račianska 76,
Bratislava, Slovenská republika

PALMA - TUMYS a.s. Bratislava, Račianska 76,
Bratislava, Slovenská republika

Gama, akciová společnost, Mánesova 3, České
Budějovice, Česká republika

ČESKÝ OKRUH 98 s.r.o., Padělky 563,
Slušovice, Česká republika

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

30.03.1993

30.03.1993

30.03.1993

30.03.1993

30.03.1993

30.03.1993

02.04.1993

07.04.1993

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

02.07.2011

02.07.2011

02.07.2011

02.07.2011

02.07.2011

02.07.2011

12.07.2011

06.05.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

172040

172041

172042

172048

172053

172056

172084

172109

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

Zeo

Triumf

Ister

Trend

Bioefekt

Tina

GAMACRYL

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

3

3

3

3

3

3

29

2

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

Ing. Sedlák Jiří, Husova 16, České Budějovice

Ing. Kučera Zdeněk, Padělky 548 (P.O.BOX 92),
Slušovice

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(3) mydlá, pracie a čistiace saponátové prostriedky.

(3) mydlá, pracie a čistiace saponátové prostriedky.

(3) mydlá, pracie a čistiace saponátové prostriedky.

(3) mydlá, pracie a čistiace saponátové prostriedky.

(3) mydlá, pracie a čistiace saponátové prostriedky.

(3) mydlá, pracie a čistiace saponátové prostriedky.

(29) jedlé oleje a tuky.

(2) nátěrové hmoty a tiskařské barvy.

Reklamní a propagační činnost; konzultační a
poradenské služby v oboru organizace řízení;
polygrafické služby jako kopírování, tiskařské práce
a vydavatelská činnost, služby pro uživatele
výpočetní techniky včetně software.

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 61579

O 62532

O 62738

O 62739

O 62733

O 62831

O 62832

O 62835

03.07.1991

15.07.1991

15.07.1991

15.07.1991

19.07.1991

19.07.1991

19.07.1991

19.07.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

MATTEL, INC., společnost zřízená a
organizovaná podle zákonů státu Delaware,
333 Continental Boulevard, El Segundo, Spojené
státy americké, California

Samita Co., Ltd.,, Bangkok, Thajsko

Samita Co., Ltd., Bangkok, Thajsko

Nitita Company Limited, 200-202 Plaplachai
Road, Bangkok, Thajsko

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, Praha 4,
Česká republika

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, Praha 4,
Česká republika

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, Praha 4,
Česká republika

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

07.04.1993

07.04.1993

07.04.1993

02.04.1993

02.04.1993

02.04.1993

02.04.1993

02.04.1993

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

03.07.2011

15.07.2011

15.07.2011

15.07.2011

19.07.2011

19.07.2011

19.07.2011

19.07.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

172112

172118

172120

172122

172136

172137

172139

172140

(540)

(540)

(540)

(540)

BARBIE

CHENOSAN

MONOSAN

FAMOSAN

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

35, 41, 42

9

14, 18, 24, 25, 26

16, 18, 24, 25, 26

9, 14, 18, 24, 25

5

5

5

(740)

(740)

(740)

(740)
JUDr. Frischmann Petr, advokát, Zeiner & Zeiner
v.o.s., Maiselova 15, Praha 1

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

Optické pomůcky pro osobní použití, včetně brýlí,
slunečních brýlí, obrouček a pouzder na brýle.

Košile, halenky, blůzy, saka, kabáty, svetry, obleky,
krátké kalhoty, dámské a pánské kalhoty, džínsy
(texasky), spodní prádlo, kravaty, opasky, boty,
střevíce, holínky, ponožky, tréninkové sportovní
oblečení, šátky, šály, kapesníky, klobouky, čepice,
fitinky z kovu pro obuv všeho druhu, zboží z pravé
a umělé kůže, jehlice do vázanek, spony do vázanek,
manžetové knoflíky, knoflíky, kožené a kovové
přívěsky a pouzdra na klíče.

Košile, halenky, blůzy, saka, kabáty, svetry, obleky,
pyžama, krátké kalhoty, dámské a pánské kalhoty,
spodní prádlo, džínsy (texasky), kravaty, opasky,
boty, střevíce, holínky, ponožky, tréninkové
sportovní oblečení, šátky, šály, kapesníky, ručníky,
utěrky, čepice, klobouky, fitinky z kovu pro obuv
všeho druhu, zboží z pravé a umělé kůže, jehlice do
vázanek, spony do vázanek, manžetové knoflíky,
knoflíky, rámečky na fotografie.

Košile, halenky, blůzy, saka, kabáty, svetry, obleky,
krátké kalhoty, dámské a pánské kalhoty, spodní
prádlo, džínsy (texasky), kravaty, opasky, boty,
střevíce, holínky, ponožky, tréninkové sportovní
oblečení, šátky, šály, kapesníky, klobouky, čepice,
fitinky z kovu pro obuv všeho druhu, zboží z pravé
a umělé kůže, brýle a sluneční brýle, hodinky.

(5) léčiva (substance).

(5) léčiva (substance), léčivé přípravky humánní a
veterinární, přípravky racionální a umělé výživy.

(5) léčiva (substance).

(540)

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 62834

O 62836

O 62838

O 62610

O 60661

O 61044

O 62334

O 62295

19.07.1991

19.07.1991

09.07.1991

01.03.1991

27.03.1991

25.06.1991

21.06.1991

13.06.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, Praha 4,
Česká republika

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, Praha 4,
Česká republika

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, Praha 4,
Česká republika

Aventis CropScience GmbH, Frankfurt am
Main, Německo

Stanislav Mařík,, Budějovická 447, Borovany,
Česká republika

TCGI (Jersey) Ltd., Minneapolis, Spojené státy
americké, Minnesota

Jiří Vydra, Nejedlého 511 , Nejedlého 511,
Ostrov, Česká republika

Ing. Ladislav Bukovský, Křižovnická 10, Praha
1, Česká republika

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

02.04.1993

02.04.1993

07.04.1993

22.04.1993

13.04.1993

05.04.1993

07.04.1993

06.04.1993

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

19.07.2011

19.07.2011

09.07.2011

01.03.2011

27.03.2011

25.06.2011

21.06.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

172141

172143

172167

172174

172194

172204

172227

172257

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

TERFENAN

AMBROSAN

PROTRADON

PROGRESS

ANTE

NOVUS

AIDA

BIOSTAB

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

5

5

5

5

8, 9, 11, 16, 19, 20, 21,
28, 41, 42

1, 8, 37

20, 21, 40

1, 3, 5

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Matějka Jan, Advokátní a patentová kancelář
Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha 1

Ing. Reichel Pavel, Lopatecká 14, Praha 4

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

Lukajová Dana, patentový zástupce, Advokátní a
patentová kancelář Vyskočil, Krošlák a spol.,
Petrská 12, Praha 1

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(5) léčiva (substance).

(5) léčiva (substance), léčivé přípravky humánní a
veterinární, přípravky racionální a umělé výživy.

(5) léčiva (substance), léčivé přípravky humánní a
veterinární, přípravky racionální a umělé výživy.

(5) prostředky pro ochranu rostlin.

Informační, tiskové a nakladatelské služby. Počítače
a jejich programové vybavení, zprostředkování a
související komerční služby. Stavební a instalační
materiál, průmyslové zboží a domácí potřeby,
zvláště psací stroje, faxy, kalkulačky, fotografické a
kopírovací přístroje, kancelářský nábytek,
kalendáře a další kancelářské potřeby jako například
štítky, nálepky, tužky, nůžky, boxy pro diskety,
diskety, stolní, kuchyňské a další výrobky pro
domácnost jako například nábytek, svítidla, hračky,

nádobí, koberce a podlahové krytiny, vany, sprchy
a bidety, dlaždice a obkládačky včetně souvisejících
komerčních služeb.

Chemické preparáty pro stmelování a opravy skla.
Nástroje pro opravy skla ve formě ručního nářadí
včetně vrtacích, řezných, brusných a lešticích
nástrojů; nástroje na opravu kování okenních tabulí
a skleněných tabulí, pro vstřikování materiálu do
trhlin ve skle a pro údržbu, jmenovitě: vstřikovače,
upínače, vrtací nářadí, ruční nářadí a příslušenství.
Opravy skleněného zboží, opravy a výměny
skleněných tabulí a oken u automobilů, odstraňování
rýh na skle.

Rytí a broušení skla, výrobky z rytého a broušeného
skla jako  např. skleničky, vázy, lahve apod.,
zrcadla.

Sanační přípravky proti biologickým škůdcům
/fungicidy, baktericidy, rodencidy, algicidy,
lichenicidy/. Mycí a čistící přípravky pro stavební
objekty a biologickou sanaci zdiva. Chemické
přípravky pro úpravu struktury stavebních
materiálů.
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 62174

O 62180

O 62036

O 61986

O 62879

O 62880

O 62881

13.06.1991

05.06.1991

31.05.1991

23.07.1991

23.07.1991

23.07.1991

17.06.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

SEVAPHARMA a.s., Korunní 108, Praha 10,
Česká republika

SEVAPHARMA a.s., Korunní 108, Praha 10,
Česká republika

Otakar Příhoda, Radlická 95, Praha 5, Česká
republika

František Laibl, Slévačská 902, Praha 9, Česká
republika

Bacardi & Company Limited, Aeulestrasse 772,
Vaduz, Lichtenštejnsko

Bacardi & Company Limited, Aeulestrasse 772,
Vaduz, Lichtenštejnsko

Bacardi & Company Limited, Aeulestrasse 772,
Vaduz, Lichtenštejnsko

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

06.04.1993

26.04.1993

21.04.1993

26.04.1993

26.04.1993

26.04.1993

22.04.1993

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

13.06.2011

13.06.2011

05.06.2011

31.05.2011

23.07.2011

23.07.2011

23.07.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

172263

172330

172332

172354

172355

172356

172367

(540)

(540)

(540)

STAFAL

POLYSTAFANA

CASTILLO

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

5

5

6, 11, 14

42

33

33

33

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Rylková Iva, Polská 1525, Ostrava-Poruba

Ing. Rylková Iva, Polská 1525, Ostrava-Poruba

Ing. Reichel Pavel, Lopatecká 14, Praha 4

Ing. Chlustina Jiří, UNIPATENT, J.Masaryka 43-
47, Praha 2-Vinohrady

JUDr. Korejzová Zdeňka, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha
1

JUDr. Korejzová Zdeňka, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha
1

JUDr. Korejzová Zdeňka, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha
1

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(5) imunobiologické a farmaceutické výrobky.

(5) imunobiologické a farmaceutické výrobky.

Artefakty, díla výtvarného a užitého řemesla včetně
upomínkových předmětů zejména z kovu např.
sochy, reliéfy, repliky chrličů, kamen a klepadel,
ozdobné mříže, svítidla, medaile.

(42) pohostinství, rychlé občerstvení.

(33) víno, lihoviny, likéry, jmenovitě rum.

(33) víno, lihoviny, likéry, jmenovitě rum.

(33) víno, lihoviny, likéry, jmenovitě rum.

(540)

(540)

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 62202

O 62226

O 62529

O 62707

O 62709

O 62708

O 63823

18.06.1991

03.07.1991

12.07.1991

12.07.1991

12.07.1991

24.09.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

KONFIRM, spol. s r.o., Purkyňova 45, Brno,
Česká republika

C.B.Fleet Company, Incorporated, 4615
Murray Place, Lynchburg, Spojené státy americké,
Virginia

Novo Nordisk A/S, Novo Alle, Bagsvaerd,
Dánsko

Dowo a.s., Podhradí 127, Náměšť nad Oslavou,
Česká republika

Dowo a.s., Podhradí 127, Náměšť nad Oslavou,
Česká republika

Dowo a.s., Podhradí 127, Náměšť nad Oslavou,
Česká republika

Church and Dwight Co., Inc., 469 North
Harrison Street, Princeton, Spojené státy
americké, New Jersey

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

22.04.1993

26.04.1993

22.04.1993

22.04.1993

22.04.1993

26.04.1993

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

17.06.2011

18.06.2011

03.07.2011

12.07.2011

12.07.2011

12.07.2011

24.09.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

172377

172415

172425

172426

172427

172476

172477

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

Estrofem

KARUS

TÄBRIS

KASAK

BRILLO

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 42

5

5

27

27

27

3, 5, 21

(740)

(740)

(740)

(740)

Voda Karel, Bolzanova 13, Brno

JUDr. Matějka Jan, Advokátní a patentová kancelář
Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha 1

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Frischmann Petr, advokát, Zeiner & Zeiner
v.o.s., Maiselova 15, Praha 1

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

Počítačový systém pro řízení chovu prasat.

(5) výrobky farmaceutické, zvěrolékařské a
zdravotnické, výrobky dietetické pro děti a
nemocné, náplasti, obvazový materiál, hmoty
určené k plombování zubů a na otisky zubů,
desinfekční prostředky, prostředky k hubení
rostlinných a živočišných škůdců, antiparasitní
látky.

(5) farmaceutické přípravky.

(27) koberce a ostatní podlahové krytiny.

(27) koberce a ostatní podlahové krytiny.

(27) koberce a ostatní podlahové krytiny.

Prací a bělící přípravky, čistící, leštící, odmašťovací
a brousící přípravky, mýdla, výrobky parfumerické,
éterické oleje, kosmetické výrobky, vodičky na
vlasy, prostředky na čištění zubů, vata pro
kosmetické účely, výrobky farmaceutické,
zvěrolékařské a zdravotnické, výrobky dietetické
pro děti a nemocné, náplasti, obvazový materiál,
hmoty určené k plombování zubů a na otisky zubů,
dezinfekční prostředky, prostředky k hubení
rostlinných a živočišných škůdců, přípravky
fungicidní a herbicidní, vata, hygienické vložky,
drobné nářadí a přenosné nádoby k domácím a
kuchyňským účelům (ne z drahých kovů), hřebeny a
mycí houby, toaletní potřeby, kartáče (ne pro
malířské účely), kartáčnický materiál, pomůcky k
úklidu a čistící materiály včetně látek a smotků,
drátěnky na nádobí, nezpracované a
polozpracované sklo (ne pro stavby), zboží
skleněné včetně okenního skla, výrobky z
porcelánu a kameniny, které nejsou zahrnuty v
jiných třídách.

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

O 63041

O 61856

O 62079

O 62037

05.08.1991

22.05.1991

06.06.1991

05.06.1991

16.08.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Brněnské veletrhy a výstavy, akciová
společnost, Výstaviště 1, Brno, Česká republika

CANON KABUSHIKI KAISHA,, 30-2,
Shimomaruko 3-Chome, Ohta-ku, Tokyo,
Japonsko

BATMark Limited, 4 Temple Place, Globe
House, London, Velká Británie

KOVOSERVIS, spol. s r.o., Na důchodě, Hradec
Králové, Česká republika

Léčiva a.s., Dolní Měcholupy 130, Praha 10,
Česká republika

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

26.04.1993

28.04.1993

06.05.1993

06.05.1993

06.05.1993

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

05.08.2011

22.05.2011

06.06.2011

05.06.2011

16.08.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

172495

172550

172562

172599

(540)

(540)

PYROS

Wide Imaging Stereo

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 35, 41, 42

9

34

6, 7, 8, 9, 20, 28, 37, 40

1, 2, 3, 5, 10

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Dohnal Jiří, patentový zástupce, Nedbalova 29,
Brno

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Traplová Jarmila, Advokátní a patentová
kancelář Traplová, Hakr, Kubát, Přístavní 24,
Praha 7

Ing. Jaromír Přikryl, Patentová a známková
kancelář, Včelín 1161, Hulín

Ing. Kleintová Eva, Červenka, Kleintová, Turková,
patentová a známková kancelář, Husinecká 11a,
Praha 3

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

Software a jeho použití při katastrofách a požárech,
bezpečnostní a záchranné oděvy, hasící přístroje,
přístroje a nástroje pro účely záchranné, přístroje a
nástroje signalizační, včetně signálních píšťalek,
přístroje a nástroje určené ke kontrolním účelům,
přístroje a nástroje pro účely záchranné, inzertní a
reklamní činnost, poskytování pomoci při výkonu
hospodářské činnosti, činnost vyučovací, vzdělávací
a zábavná.

(9) přístroje a nástroje k vědeckým a laboratorním
účelům, přístroje a nástroje navigační, tj. přístroje a
nástroje určené k přenášení rozkazů, k měření a
přístroje všeobecně užívané při řízení lodí a letadel,
přístroje a nástroje geodetické a přístroje a nástroje
elektrické, nezačleněné do jiných tříd, přístroje a
nástroje pro bezdrátovou telegrafii, přístroje
fotografické, kinematografické, optické včetně
promítačů obrazů a zvětšovacích přístrojů, přístroje
a nástroje k vážení a měření, přístroje a nástroje
signalizační včetně signálních píšťalek, přístroje a
nástroje určené ke kontrolním účelům, přístroje a
nástroje pro účely záchranné a učební, automaty
uváděné v činnost vhozením mince nebo známky,
přístroje pro záznam a reprodukci mluveného slova,
zejména reproduktorové soustavy, zapisovací
pokladny a počítací stroje včetně kancelářských a
děrovacích strojů, hasicí přístroje, speciální pouzdra
pro přístroje a nástroje, elektromechanické a
elektrotermické přístroje a zařízení, které jsou
zařazeny do této třídy.

(34) tabákové výrobky, tabák v surovém stavu,
potřeby pro kuřáky, zápalky.

Zatáčečky ventilů do tlakových lahví; kontejnéry;
elektrobubny a dopravní zařízení; zařízení pro
odklízení sněhu; stroje a nástroje na dřevo;
sportovní nářadí a předměty; nářadí a železářské
zboží; kombinované nábytkové doplňky; drobná
výroba v oblasti kovo; opravy, servis, montáž.

Chemické výrobky pro lékařství, hygienu, farmacii
a vědu, přípravky baktericidní a fungicidní, barviva,
kosmetické přípravky, léčiva, drogy, farmaceutické
přípravky humánní a veterinární, organopreparáty,
séra a výrobky z krve, přípravky sílící a dietetické,
diagnostika, šicí materiál pro chirurgii.

(540)

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 63277

O 62383

O 63732

O 63734

O 63735

O 62892

O 62893

27.06.1991

17.09.1991

17.09.1991

17.09.1991

23.07.1991

23.07.1991

23.07.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

SEIKO KABUSHIKI KAISHA, 5-11, Ginza 4-
Chome, Chuo-ku, Tokio, Japonsko

Adamovské strojírny a.s., Mírová 2, Adamov,
Česká republika

Adamovské strojírny a.s., Mírová 2, Adamov,
Česká republika

Adamovské strojírny a.s., Mírová 2, Adamov,
Česká republika

Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, 1-1,
2-Chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo,
Japonsko

Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, 1-1,
2-Chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo,
Japonsko

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

13.05.1993

18.05.1993

18.05.1993

18.05.1993

18.05.1993

18.05.1993

18.05.1993

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

27.06.2011

17.09.2011

17.09.2011

17.09.2011

23.07.2011

23.07.2011

23.07.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

172675

172681

172682

172683

172687

172688

172689

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

14

7, 9

7, 9

7, 9

7

9

(740)

(740)

(740)

Ing. Chlustina Jiří, UNIPATENT, J.Masaryka 43-
47, Praha 2-Vinohrady

JUDr. Všetečka Miloš, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Všetečka Miloš, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(14) hodiny, hodinky a jiné chronometrické
přístroje a zařízení, pouzdra, schránky, díly a fitinky
pro všechno jmenované zboží.

Měrná a čerpací technika.

Měrná a čerpací technika.

Měrná a čerpací technika.

(7) stroje a obráběcí stroje; motory (kromě pro
pozemní vozidla); strojní spojky a řemenové
pohony a převody (kromě pro pozemní vozidla);
zemědělské nářadí (stroje); díly a příslušenství pro
uvedené zboží.

(9) vědecké, námořní, dozorovací, elektrické,
fotografické, kinematografické, optické, vážicí,
měřicí, signalizační, kontrolní, záchranné a výukové
přístroje a zařízení; přístroje pro záznam, přenos a
nebo reprodukci zvuku a obrazu; magnetické nosiče
dat, záznamové disky; prodejní automaty a
mechanismy pro přístroje uváděné v chod vhozením
mince; registrační pokladny, kalkulátory, zařízení
pro zpracování dat a computery; hasicí přístroje;
díly a příslušenství pro uvedené zboží.

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 62894

O 62896

O 64324

O 64742

O 62737

O 63530

23.07.1991

23.10.1991

13.11.1991

15.07.1991

04.09.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, 1-1,
2-Chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo,
Japonsko

Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, 1-1,
2-Chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo,
Japonsko

Lidová tvorba,družstvo umělecké výroby
Uherský Brod, Vazová, Uherský Brod, Česká
republika

UNILEVER N.V., Weena 455, Rotterdam,
Holandsko

Samita Co. Ltd., Bangkok, Thajsko

Ing. Ladislav Bukovský, Křižovnická 10, Praha
1, Česká republika

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

18.05.1993

25.05.1993

25.05.1993

18.05.1993

18.05.1993

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

23.07.2011

23.10.2011

13.11.2011

15.07.2011

04.09.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

172690

172692

172716

172740

172751

(540)

(540)

COMBINO

BUSTAB

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

12

12

28

30

16, 18, 24, 25, 26

1, 2, 3, 5, 17, 19

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Všetečka Miloš, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Všetečka Miloš, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

Mgr. Petra S. de Brantes, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha
1

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

Lukajová Dana, patentový zástupce, Advokátní a
patentová kancelář Vyskočil, Krošlák a spol.,
Petrská 12, Praha 1

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(12) vozidla; zařízení pro pohyb po zemi, ve
vzduchu nebo ve vodě a díly a příslušenství pro
uvedené zboží.

(12) vozidla; zařízení pro pohyb po zemi, ve
vzduchu nebo ve vodě a díly a příslušenství pro
uvedené zboží.

Panenky v krojovém i městském oblečení.

Mražené výrobky pro lidskou spotřebu, zejména
zmrzliny.

Košile, halenky, blůzy, saka, kabáty, svetry, obleky,
pyžama, krátké kalhoty, dámské a pánské kalhoty,
spodní prádlo, džínsy (texasky), kravaty, opasky,
boty, střevíce, holínky, ponožky, tréninkové
sportovní oblečení, šátky, šály, kapesníky, ručníky,
utěrky, čepice, klobouky, fitinky z kovu pro obuv
všeho druhu, zboží z pravé a umělé kůže, jehlice do
vázanek, spony do vázanek, manžetové knoflíky,
knoflíky, rámečky na fotografie.

Chemické přípravky pro povrchovou úpravu
materiálu, vč. čistících prostředků, sanační
přípravky zejména pro ochranu materiálu proti
působení biotických činitelů nebo proti korozi,
chemické přípravky pro zpevňování stavebních
materiálů, stavební materiál nekovový, hmoty
těsnící a izolační.

(540)

(540)

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 63241

O 63002

O 62734

O 62905

O 62904

O 62903

15.08.1991

31.07.1991

15.07.1991

23.07.1991

23.07.1991

23.07.1991

23.07.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Brněnské veletrhy a výstavy, akciová
společnost, Výstaviště 1, Brno, Česká republika

Prescriptives Inc.,společnost zřízená podle
zákonů státu Delaware, 767 Fifth Avenue, New
York, Spojené státy americké, New York

Supara Company Limited, 373-375 Rama IV
Road, Bangkok, Thajsko

Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, 1-1,
2-Chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo,
Japonsko

Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, 1-1,
2-Chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo,
Japonsko

Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, 1-1,
2-Chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo,
Japonsko

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

08.06.1993

02.07.1993

15.07.1993

15.07.1993

15.07.1993

15.07.1993

15.07.1993

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

15.08.2011

31.07.2011

15.07.2011

23.07.2011

23.07.2011

23.07.2011

23.07.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

172868

172956

173018

173035

173036

173037

173038

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

EYEWEAR

LEAD

DREAM

DAX

PRO-LINK

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 35, 41, 42

3

14, 18, 24, 25, 26

12

12

12

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Dohnal Jiří, patentový zástupce, Nedbalova 29,
Brno

JUDr. Matějka Jan, Advokátní a patentová kancelář
Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha 1

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

JUDr. Všetečka Miloš, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Všetečka Miloš, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Všetečka Miloš, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

Software a jeho použití při katastrofách a požárech,
bezpečnostní a záchranné oděvy, hasící přístroje,
přístroje a nástroje pro účely záchranné, přístroje a
nástroje signalizační, včetně signálních píšťalek,
přístroje a nástroje určené ke kontrolním účelům,
přístroje a nástroje pro účely záchranné, inzertní a
reklamní činnost, poskytování pomoci při výkonu
hospodářské činnosti, činnost vyučovací, vzdělávací
a zábavná.

Kosmetické výrobky.

Košile, halenky, blůzy, saka, kabáty, svetry, obleky,
pyžama, krátké kalhoty, dámské a pánské kalhoty,
spodní prádlo, džínsy (texasky), kravaty, opasky,
boty, střevíce, holínky, ponožky, tréninkové
sportovní oblečení, šály, šátky, kapesníky, ručníky,

utěrky, přikrývky, pokrývky, klobouky, čepice,
fitinky z kovu pro obuv všeho druhu, zboží z pravé
a umělé kůže, jehlice do vázanek, spony do vázanek,
manžetové knoflíky, knoflíky, kožené a kovové
přívěsky a pouzdra ke klíčům.

(12) vozidla; zařízení pro pohyb po zemi, ve
vzduchu nebo ve vodě a díly a příslušenství pro
uvedené zboží.

(12) vozidla; zařízení pro pohyb po zemi, ve
vzduchu nebo ve vodě a díly a příslušenství pro
uvedené zboží.

(12) vozidla; zařízení pro pohyb po zemi, ve
vzduchu nebo ve vodě a díly a příslušenství pro
uvedené zboží.

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 62902

O 62901

O 62900

O 62899

O 62898

O 62897

O 62891

23.07.1991

23.07.1991

23.07.1991

23.07.1991

23.07.1991

23.07.1991

07.08.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, 1-1,
2-Chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo,
Japonsko

Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, 1-1,
2-Chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo,
Japonsko

Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, 1-1,
2-Chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo,
Japonsko

Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, 1-1,
2-Chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo,
Japonsko

Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, 1-1,
2-Chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo,
Japonsko

Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, 1-1,
2-Chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo,
Japonsko

Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, 1-1,
2-Chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo,
Japonsko

Blue Circle Industries Public Limited
Company, 84  Eccleston Square, London, Velká
Británie

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

15.07.1993

15.07.1993

15.07.1993

15.07.1993

15.07.1993

15.07.1993

15.07.1993

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

23.07.2011

23.07.2011

23.07.2011

23.07.2011

23.07.2011

23.07.2011

07.08.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

173039

173040

173041

173042

173043

173044

173045

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

CIVIC

ACCORD

INTEGRA

PRELUDE

ACURA

LEGEND

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

12

12

12

12

12

12

12

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Všetečka Miloš, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Všetečka Miloš, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Všetečka Miloš, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Všetečka Miloš, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Všetečka Miloš, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Všetečka Miloš, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Všetečka Miloš, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Matějka Jan, Advokátní a patentová kancelář
Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha 1

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(12) vozidla; zařízení pro pohyb po zemi, ve
vzduchu nebo ve vodě a díly a příslušenství pro
uvedené zboží.

(12) vozidla; zařízení pro pohyb po zemi, ve
vzduchu nebo ve vodě a díly a příslušenství pro
uvedené zboží.

(12) vozidla; zařízení pro pohyb po zemi, ve
vzduchu nebo ve vodě a díly a příslušenství pro
uvedené zboží.

(12) vozidla; zařízení pro pohyb po zemi, ve
vzduchu nebo ve vodě a díly a příslušenství pro
uvedené zboží.

(12) vozidla; zařízení pro pohyb po zemi, ve
vzduchu nebo ve vodě a díly a příslušenství pro
uvedené zboží.

(12) vozidla; zařízení pro pohyb po zemi, ve
vzduchu nebo ve vodě a díly a příslušenství pro
uvedené zboží.

(12) vozidla; zařízení pro pohyb po zemi, ve
vzduchu nebo ve vodě a díly a příslušenství pro
uvedené zboží.

(19) nekovové materiály pro použití ve
stavebnictví a při stavbách; nekovové stavby a

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 63124

O 63669

O 63670

O 63671

O 63559

O 61857

O 63796

12.09.1991

12.09.1991

12.09.1991

06.09.1991

22.05.1991

23.09.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

MONA spol.s r.o., Malá Štěpánská 17, Praha 2,
Česká republika

MONA spol.s r.o., Malá Štěpánská 17, Praha 2,
Česká republika

MONA spol.s r.o., Malá Štěpánská 17, Praha 2,
Česká republika

Miroslav Honek, Jakubská 4, Brno, Česká
republika

CANON KABUSHIKI KAISHA,, 30-2,
Shimomaruko 3-Chome, Ohta-ku,, Tokyo,
Japonsko

TYCO HEALTHCARE GROUP LP, 15
Hampshire Street, Mansfield, Spojené státy
americké, Massachusetts

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

15.07.1993

15.07.1993

15.07.1993

15.07.1993

16.07.1993

27.07.1993

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

12.09.2011

12.09.2011

12.09.2011

06.09.2011

22.05.2011

23.09.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

173047

173048

173049

173107

173151

173166

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

Květy

Lidové Květy

Nové Květy

WIS

RESPIFLO

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

19

16

16

16

32, 42

9

10

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

Kühnel Egon, Patentová kancelář, Oblá 56, Brno

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

stavební části; přírodní a umělý kámen, cement,
vápno, malta, plavená křída, sádra, štěrk; nekovový
stavební materiál pro stavbu cest; asfalt, smola a
živice a úpravy těchto materiálů (jiné než barvy)
pro použití ve stavebnictví a při stavbách.

(16) periodické publikace.

(16) periodické publikace.

(16) periodické publikace.

Provoz penzionu, veřejné stravování; vaření piva.

(9) přístroje a nástroje k vědeckým a laboratorním
účelům; přístroje a nástroje navigační, tj. přístroje a
nástroje určené k přenášení rozkazů, k měření  a
přístroje všeobecně užívané při řízení lodí a letadel;
přístroje a nástroje geodetické a přístroje a nástroje
elektrické, nezačleněné do jiných tříd; přístroje a
nástroje pro bezdrátovou telegrafii, přístroje
fotografické, kinematografické, optické včetně
promítačů obrazů a zvětšovacích přístrojů; přístroje
a nástroje k vážení a měření, přístroje a nástroje
signalizační včetně signálních píšťalek; přístroje a
nástroje určené ke kontrolním účelům; přístroje a
nástroje určené pro účely záchranné a učební;
automaty uváděné v činnost vhozením mince nebo
známky, přístroje pro záznam a reprodukci
mluveného slova,zejména reproduktorové soustavy;
zapisovací pokladny a počítací stroje včetně
kancelářských a děrovacích strojů; hasicí přístroje;
speciální pouzdra pro přístroje a nástroje,
elektromechanické a elektrotermické přístroje a
zařízení, které jsou zařazeny do této třídy.

(10) chirurgické, lékařské, zubolékařské a
veterinární nástroje a přístroje, zejména přístroj na
zvlhčování lékařského plynu, přístroj na odsávání
tělních tekutin, přístroj pro dodávání lékařského
plynu a jeho součásti, předem sterilizované a
předem plněné kontejnery na jedno použití plněné
tekutinou pro inhalační terapii, elektrické topné
přístroje sloužící k ohřívání roztoků lékařské
jakosti, respirátory, dýchací přístroje pro anestezi,
zvlhčovače, přístroje pro vytváření mlhy, kyslíkové
dilatační přístroje, indikátory teploty, sběrné filtry a
jiné lékařské přístroje pro respirační a inhalační
terapii.

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 63992

O 61608

O 63168

O 62800

O 62225

O 62740

07.10.1991

07.05.1991

12.08.1991

17.07.1991

18.06.1991

15.07.1991

13.12.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

LAKTOS, a.s., Nová cesta 17, Praha 4, Česká
republika

IFB Bohemia a.s., nám. Míru 15, Praha 2, Česká
republika

REAL SPEKTRUM BRNO, spol. s r.o., Lidická
77, Brno, Česká republika

SIA S.A., 38 rue de la Vierge, Villiers Saint-
Frederic, Francie

Cardo Door AB, Roskildevägen 1B, Malmö,
Švédsko

DAIICHI PHARMACEUTICAL CO.,LTD.,, 14-
10, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo,
Japonsko

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

30.07.1993

04.08.1993

06.08.1993

17.08.1993

17.08.1993

17.08.1993

18.08.1993

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

07.10.2011

07.05.2011

12.08.2011

17.07.2011

18.06.2011

15.07.2011

13.12.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

173206

173244

173251

173286

173290

173298

173334

(540)

(540)

(540)

LAKTOS

IfB Bohemia

SIA

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

29, 30, 31, 35, 37, 39,
42

35, 36, 39, 41, 42

36, 37, 42

20, 21, 26, 28

6

5

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Reichel Pavel, Lopatecká 14, Praha 4

Zastupování bylo zrušeno, .

Ing. Markes Libor, Grohova 54, Brno

JUDr. Matějka Jan, Advokátní a patentová kancelář
Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha 1

Ing. Smola Josef, Patentová kancelář Kania, Sedlák,
Smola, Mendlovo nám. 1a, Brno

Mgr. Petra S. de Brantes, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha
1

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

Potraviny, potravinářské výrobky a nápoje,
zejména mléko a mléčné výrobky, včetně sušeného
a kondenzovaného mléka, tvrdé sýry, jogurty,
máslo, rostlinné tuky a oleje, nápoje z mléka, kávy,
kakaa a čokolády; maso, zvláště maso výsekové,
maso v jateční úpravě, masné a uzenářské výrobky,
včetně masových konzerv; čerstvá a konzervovaná
zelenina a ovoce, včetně luštěnin; koření,
kořeninové směsi a přísady; obiloviny, mouka a
obilné výrobky, slad, chmel, cukr; služby spojené s
výkupem, zvláště s výkupem potravin a s
potravinářskou výrobou; služby v obchodu; služby
propagační, konzultační a poradenské, marketing a
designerská činnost a služby, inženýrská a servisní
činnost a služby; poskytování služeb výpočetní
techniky.

Poskytování, zprostředkování, propagace a
organizace veškerých druhů služeb cestovního ruchu,
včetně hudebních festivalů, divadelních představení
a cest za poznáním, kulturou, rekreací, léčením a
doléčením.
Získávání nemovitostí.

Poradenská služba, zejména v oblasti realitních
služeb a výpočetní techniky; inženýrská činnost -
výstavba, rekonstrukce a modernizace rodinných a
obytných domů, bytů, nebytových prostor,
rekreačních objektů atd.; obchodní činnost s
nemovitostmi; stavební činnost.

Dekorace ze dřeva, vosku, sádry, plastů a náhražek
všech těchto materiálů, vázy, zboží ze skla,
porcelánu a keramiky, umělé květiny, vánoční
ozdoby.

(6) dveře, části dveří, zámky, kabely a dráty, vše
převážně z běžných kovů nebo jejich slitin; části a
příslušenství všech výše uvedených výrobků.

(5) farmaceutické, veterinární a sanitární přípravky,
dietetické substance upravené pro lékařské užití,
dietetické jídlo pro děti, náplasti obvazový materiál,
materiál pro plombování zubů, zubní vosk,
dezinfekční prostředky, přípravky pro ničení
obtížného hmyzu, fungicidy, herbicidy.

(540)

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)O 65399

O 64030

O 58511

09.10.1991

28.11.1991

18.06.1991(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

PRO-BIO, svaz ekologických zemědělců,
Nemocniční 53, Šumperk, Česká republika

Ing. Jaroslav Mendl, Budyšínská 2540, Česká
Lípa, Česká republika

Ing.Jiří Kosek, K. Aksamita 206, Ostrava 4,
Česká republika

Jindřich Babarík, Na parcelách 1222/15,
Karviná-Ráj, Česká republika

(151)

(151)

(151)23.08.1993

25.08.1993

30.08.1993
(180)

(180)

(180)09.10.2011

28.11.2011

18.06.2011

(111)

(111)

(111)173405

173426

173443

(511)

(511)

(511)
1, 3, 5, 29, 30, 31, 32,
35

42

1, 3, 5, 7, 11, 14, 20,
21, 28, 29, 30, 32, 33,
35, 36, 42

(740)
(740)

Ing. Novotný Jaroslav, Římská 45, Praha 2
Ing. Kouřil Jiří, Kouřil a Prchala, patentová a
známková kancelář, Kořenského 31, Ostrava 3

(510)

(510)

(510)

(510)

Půdní hnojiva přírodní a strojená. Éterické oleje,
zubní pasty. Potraviny pro děti. Maso, ryby, drůbež,
zvěřina, masové výtažky, konzervované, sušené,
vařené ovoce a zelenina, rosoly, zavařeniny, vejce,
mléko a jiné mlékárenské výrobky, jedlé oleje a
tuky, potraviny v konzervách, nálevy na saláty.
Káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, kávové
náhražky, mouka a obilní přípravky, chléb, sušenky,
suchary, koláče, jemné pečivo, cukrovinky,
zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do
pečiva, sůl, hořčice, pepř, ocet, chuťové omáčky,
koření, led na chlazení. Výrobky zemědělské,
zahradnické, lesnické a semena, neobsažené v jiných
třídách, živá zvířata, čerstvé ovoce a zelenina,
semena, živé rostliny a přírodní květiny, krmiva
pro dobytek, slad. Pivo, lehká piva, ležáky, vody
minerální a šumivé a jiné nealkoholické nápoje,
sirupy a jiné přípravky k výrobě nápojů.
Poskytování pomoci při provozu obchodu.

Projektová a inženýrská činnost, konzultace a
expertizy především v oboru zásobování elektrickou
/ekologickou/ energií.

Konzervační potravinářské prostředky, kosmetické
výrobky, voňavkářské včetně éterických olejů,
vodičky na vlasy, zubní pasty , prášky, mediciální
čaje, výroba strojů,  zařízení, armatur, zařízení na
výrobu a rozvod páry, topná zařízení, zařízení pro
vaření, umělecké předměty a smaltovaná bižuterie,
upomínkové předměty z keramiky, domácí a
kuchyňské nářadí a nástroje z umělých hmot,
výrobky ze dřeva, hry a hračky z umělých hmot,
protlaky, rosoly, zavařeniny, masové rostlinné a
bylinné výtažky, káva, kávové náhražky a výtažky,
čaje, chuťové přísady do jídel, koření, hořčice, pepř,
ocet, sůl, chuťové omáčky, kečupy, tresti,
vanilkový, perníkový a kypřící prášek, šumivé a
jiné nealkoholické nápoje z ovocných šťáv, pivo,
lehká piva i ležáky, vína, lihoviny, likéry,
nealkoholická vína, služby při provozu obchodu,
finance a bankovnictví, projekční činnost.

Výroba rozvaděčů, výroba elektrotechnických a
elektronických zařízení, automatizační techniky,
projektování silnoproudých, slaboproudých,
zdvihacích, plynových zařízení, výtahů, montáže,
opravy, údržba el. zařízení, slaboproudých zařízení,
plynových zařízení, servisní činnost, nastavování a
seřizování ochran NN, VN, VVN, poradenská
činnost, školicí činnost v oblasti bezpečnosti práce,
el. zařízení, zdvihacích zařízení, tlakových zařízení,
kotlů, plynových zařízení a ekonomiky, cejchování
měřicích přístrojů, zkoušky el. olejů, revize el.
zařízení včetně hromosvodů, zdvihacích zařízení,
plynových zařízení, obchodní činnost v oblasti
silnoproudé elektrotechniky, regulace a měření,
automatizace elektroniky a kancelářské techniky,
reklamní a zprostředkovatelské služby, nákup,
prodej a výroba neperiodických  publikací
(nakladatelství a vydavatelství), rozmnožování
norem, vyhlášek, zákonů a pod., práce
vodoinstalatérské a topenářské.

(540)

(540)

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 62212

O 64151

O 64152

O 63869

O 62840

O 62844

O 62841

15.10.1991

15.10.1991

26.09.1991

19.07.1991

19.07.1991

19.07.1991

19.07.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Severochema, družstvo pro chemickou
výrobu, Vilová ulice 333/2, Liberec, Česká
republika

Severochema, družstvo pro chemickou
výrobu, Vilová ulice 333/2, Liberec, Česká
republika

i-flex solutions limited, Unit 10-11, SDF 1,
SEEPZ, Andheri (East), Mumbai, Maharashatra,
Indie

ExxonMobil Oil Corporation, 5959 Las Colinas
Boulevard, Irving, Spojené státy americké, Texas

ExxonMobil Oil Corporation, 5959 Las Colinas
Boulevard, Irving, Spojené státy americké, Texas

ExxonMobil Oil Corporation, společnost
zřízená podle zákonů státu New York, 5959
Las Colinas Boulevard, Irving, Spojené státy
americké, Texas

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

16.09.1993

16.09.1993

16.09.1993

16.09.1993

16.09.1993

16.09.1993

16.09.1993

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

15.10.2011

15.10.2011

26.09.2011

19.07.2011

19.07.2011

19.07.2011

19.07.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

173554

173555

173592

173601

173602

173603

173604

(540)

(540)

(540)

KARIN

SERPIN

FINWARE

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

7, 9, 16, 35, 36, 37, 41,
42

3

1, 2, 3

9, 36

37

37

37

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní třída 32,
Praha 1

JUDr. Matějka Jan, Advokátní a patentová kancelář
Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha 1

JUDr. Matějka Jan, Advokátní a patentová kancelář
Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha 1

JUDr. Matějka Jan, Advokátní a patentová kancelář
Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha 1

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(3) prací a avivážní prostředky, chemodrogistické
výrobky, kosmetické výrobky.

Chemické výrobky pro průmyslové účely, barvy,
laky a ředidla, chemodrogistické výrobky.

Přístroje a nástroje k vědeckým a laboratorním
účelům; přístroje a nástroje navigační určené k
přenášení rozkazů, k měření a přístroje všeobecně
užívané při řízení lodí a letadel; přístroje a nástroje
geodetické a elektrické, nezačleněné do jiných tříd;
přístroje a nástroje pro bezdrátovou telegrafii,
přístroje fotografické, kinematografické, optické
včetně promítačů obrazů a zvětšovacích přístrojů;
přístroje a nástroje k vážení a měření, přístroje a
nástroje signalizační, včetně píšťalek /signálních/;
přístroje a nástroje určené ke kontrolním účelům;
přístroje a nástroje pro účely záchranné a učební;
automaty uváděné v činnost vhozením mince nebo
známky, přístroje pro záznam a reprodukci
mluveného slova; zapisovací pokladny a počítací
stroje, včetně kancelářských a děrovacích strojů,
hasicí přístroje; speciální pouzdra pro přístroje a
nástroje, které nejsou zařazeny do této 
třídy; počítačové programy.
Pojišťovnictví a peněžnictví.

(37) služby pojízdné servisní stanice včetně služeb
mytí vozidel a pohotovostních silničních služeb.

(37) služby pojízdné servisní stanice.

(37) služby pojízdné servisní stanice.

(540)

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 62842

O 64154

O 63812

O 63813

O 62895

O 64396

15.10.1991

24.09.1991

24.09.1991

23.07.1991

29.10.1991

24.09.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

ExxonMobil Oil Corporation,společnost
zřízená podle zákonů státu New York, 5959
Las Colinas Boulevard, Irving, Spojené státy
americké, Texas

Severochema, družstvo pro chemickou
výrobu, Vilová 333/2, Liberec, Česká republika

Rieter CZ a.s., Čs. armády č.p. 1181, Ústí nad
Orlicí, Česká republika

Rieter CZ a.s., Čs. armády č.p. 1181, Ústí nad
Orlicí, Česká republika

Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, 1-1,
2-Chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo,
Japonsko

Ing.Michal Přerovský, Vysočanská 240/107,
Praha 9, Česká republika

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

27.09.1993

30.09.1993

30.09.1993

19.10.1993

29.10.1993

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

15.10.2011

24.09.2011

24.09.2011

23.07.2011

29.10.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

173695

173727

173728

173811

173852

173874

(540)

(540)

TWINGEL

AMiT

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

37

3

6, 7, 35, 37, 42

6, 7, 35, 36, 37, 42

7, 11, 12

9, 11, 42

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Matějka Jan, Advokátní a patentová kancelář
Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha 1

Ing. Musil Dobroslav, patentová kancelář, Cejl 38,
Brno

Ing. Musil Dobroslav, patentová kancelář, Cejl 38,
Brno

JUDr. Všetečka Miloš, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(37) služby pojízdné servisní stanice.

(3) chemodrogistické a kosmetické výrobky.

Textilní stroje pro zpracování přírodních a
chemických vláken, jejich komponenty,
příslušenství a díly; odlitky, formy, modely, šablony
a nástroje pro metalurgii; obráběcí stroje, zvláštní
stroje a zařízení pro strojírenskou a hutní výrobu;
servis, montáže, poradenská, konzultační a
zprostředkovatelská činnost, dovoz a vývoz.

Obráběcí stroje; odlitky, formy, modely, šablony a
nástroje pro metalurgii; zvláštní stroje a zařízení pro
strojírenskou a hutní výrobu; servis, montáže,
poradenská, konzultační a zprostředkovatelská
činnost, dovoz a vývoz.

Stroje a obráběcí stroje; motory (kromě pro
pozemní vozidla); strojní spojky a řemenové
pohony a převody (kromě pro pozemní vozidla);
zemědělské nářadí; díly a příslušenství pro uvedené
zboží; zařízení pro úpravu vzduchu ve vozidlech,
zařízení proti oslnění pro automobily, zařízení proti
oslnění pro vozidla, světla pro automobily, světla
pro bicykly, reflektory pro automobily, reflektory
pro vozidla, topidla pro vozidla, vyhřívací zařízení
pro rozmrazování oken vozidel, směrové signály
pro automobily, žárovky pro směrové signály pro
automobily, světla pro automobily, světla pro
vozidla, reflektory pro vozidla, ventily pro kontrolu
hladiny v nádržích, rozmrazovací zařízení pro
vozidla a ventilační zařízení pro vozidla; vozidla;
zařízení pro pohyb po zemi, ve vzduchu nebo ve
vodě a díly a příslušenství pro uvedené zboží.

Programování, návrh, konstrukce a výroba
elektronických zařízení; konzultační a poradenská
činnost ve výše uvedeném oboru.

(540)

(540)

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 63824

O 62285

O 62753

O 64534

O 63949

O 63948

20.06.1991

16.07.1991

06.11.1991

03.10.1991

03.10.1991

23.05.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

The European Bank for Reconstruction and
Development, One Exchange Square, London,
Velká Británie

SMD Corporation, 2725 Fairfield Road,
Kalamazoo, Spojené státy americké, Michigan

GENERAL BOTTLERS CR s.r.o., Kolbenova 50,
Praha 9, Česká republika

LÍPA spol. s r.o., Evropská 176, Praha 6, Česká
republika

Brněnské veletrhy a výstavy, akciová
společnost, Výstaviště 1, Brno, Česká republika

Brněnské veletrhy a výstavy, akciová
společnost, Výstaviště 1, Brno, Česká republika

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

02.11.1993

02.11.1993

09.11.1993

09.11.1993

11.11.1993

11.11.1993

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

24.09.2011

20.06.2011

16.07.2011

06.11.2011

03.10.2011

03.10.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

173882

173974

173980

174054

174056

174057

(540)

(540)

(540)

LUHR

TOMA

LÍPA

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

35, 36, 41, 42

10

29, 30, 31, 32, 33

29

33, 35, 41

33, 35, 41

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Korejzová Zdeňka, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha
1

JUDr. Matějka Jan, Advokátní a patentová kancelář
Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha 1

Mgr. Michal Vojáček, advokát, Parléřova 7, Praha 6

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

Ing. Dohnal Jiří, patentový zástupce, Nedbalova 29,
Brno

Ing. Dohnal Jiří, patentový zástupce, Nedbalova 29,
Brno

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

Inzertní a reklamní činnost; poskytování pomoci
při výkonu hospodářské činnosti; pojišťovnictví a
peněžnictví; činnost vyučovací, vzdělávací a
zábavná; technologický a technický výzkum
vztahující se na shora uvedené služby.

(10) přístroje a nástroje chirurgické, lékařské,
zubolékařské a zvěrolékařské, včetně
zdravotnických pomůcek, zejména pláty, šrouby a
nástroje pro léčbu zlomenin různých částí těla.

Maso, ryby, drůbež, zvěřina, masové výtažky,
konzervované, sušené a vařené ovoce a zelenina,
rosoly, zavařeniny, vejce, mléko a jiné mlékárenské
výrobky, jedlé oleje a tuky, potraviny v
konzervách, káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka,
ságo, kávové náhražky, mouka, obilní přípravky,
chléb, sušenky, suchary, koláče, jemné pečivo,
cukrovinky, zmrzlina, kvasnice, prášky do pečiva,
sůl, hořčice, pepř, ocet, chuťové omáčky, koření,
led na chlazení, výrobky zemědělské, zahradnické,
lesnické a semena neobsažené v jiných třídách, živá
zvířata, čerstvé ovoce a zelenina, semena, živé
rostliny a přírodní květiny, krmiva pro dobytek,
slad, pivo, minerální vody a šumivé a jiné
nealkoholické nápoje, sirupy a jiné přípravky k
přípravě nápojů, alkoholické nápoje.

(29) maso, ryby, drůbež, zvěřina, masové výtažky,
konzervované, sušené a vařené ovoce a zelenina,
rosoly, zavařeniny, vejce, mléko a jiné mlékárenské
výrobky, jedlé oleje a tuky, potraviny v
konzervách, nálevy na saláty.

Víno, vinařské produkty; inzertní a reklamní
činnost, poskytování pomoci při výkonu
hospodářské činnosti; činnost vyučovací, vzdělávací
a zábavná.

Víno, vinařské produkty; inzertní a reklamní
činnost, poskytování pomoci při výkonu
hospodářské činnosti; činnost vyučovací, vzdělávací
a zábavná.

(540)

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 61873

O 67137

O 63672

O 62317

O 64531

O 64462

O 64464

10.03.1992

12.09.1991

24.06.1991

05.11.1991

31.10.1991

31.10.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

CIMEX HOLDING, a.s., Odborů 4, Praha 2,
Česká republika

Brněnské veletrhy a výstavy, akciová
společnost, Výstaviště 1, Brno, Česká republika

Prescriptives Inc., společnost zřízená podle
zákonů státu Delaware, 767 Fifth Avenue, New
York, Spojené státy americké, New York

INTERTRADE BOHEMIA, spol. s r.o.,
Pavlíkova 10, Brno, Česká republika

Calumite International Ltd., 2300 Corporate
Boulevard N.W., Suite 244, Boca Raton, Spojené
státy americké, Florida

ULDO-BACKMITTEL GmbH, Neu-Ulm,
Německo

ULDO-BACKMITTEL GmbH, Neu-Ulm,
Německo

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

12.11.1993

24.11.1993

25.11.1993

13.12.1993

14.12.1993

17.12.1993

17.12.1993

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

23.05.2011

10.03.2012

12.09.2011

24.06.2011

05.11.2011

31.10.2011

31.10.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

174155

174176

174276

174334

174400

174401

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)ALL SKINS

PAUL MITCHELL

CALUMITE

JOGGING

ULDO

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

36, 37, 38, 39, 40, 41,
42

6, 9, 35, 36

3

3

1

30, 35, 42

30, 35, 42

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Dohnal Jiří, patentový zástupce, Nedbalova 29,
Brno

JUDr. Matějka Jan, Advokátní a patentová kancelář
Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha 1

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Čermák Karel, Advokátní a patentová
kancelář Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha
1

JUDr. Tichý Jaromír, Tichý a Poláček, patentoví
zástupci, Dominikánská 6, Plzeň

JUDr. Tichý Jaromír, Tichý a Poláček, patentoví
zástupci, Dominikánská 6, Plzeň

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(36) inzertní a reklamní činnost; (37)
pojišťovnictví a peněžnictví; (38) stavby a opravy;
(39) spoje (pošta); (40) doprava a skladování; (41)
zpracování a úprava materiálu; (42) výchovná a
zábavní činnost.

Nedobytné pokladny a schránky; přístroje a nástroje
elektrické, přístroje a nástroje pro bezdrátovou
telegrafii, přístroje a nástroje signalizační včetně
signálních píšťalek, přístroje a nástroje určené ke
kontrolním účelům, automaty uváděné v činnost
hozením mince nebo známky, zapisovací pokladny
a počítací stroje včetně kancelářských a děrovacích
strojů; inzertní a reklamní činnost, poskytování
pomoci při výkonu hospodářské činnosti;
pojišťovnictví a peněžnictví.

Kosmetika.

(3) parfumerie a kosmetické výrobky všeho druhu.

(1) chemicky zpracovaná granulovaná komposice
získaná z vysokopecní strusky a používaná při
výrobě skla a keramiky.

Pekařské směsi z rostlinných a minerálních látek,
recepty pro jejich použití k pečení chleba a pečiva a
poradenská činnost s tím související; pekařské
výrobky, zejména čerstvý chléb a čerstvé pečivo;
poradenská činnost při reklamě na toto zboží.

Pekařské směsi z rostlinných a minerálních látek,
recepty pro jejich použití k pečení chleba a pečiva a
poradenská činnost s tím související; pekařské
výrobky, zejména čerstvý chléb a čerstvé pečivo;
poradenská činnost při reklamě na toto zboží.

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 64461

O 64465

O 64463

O 62764

O 61348

31.10.1991

31.10.1991

31.10.1991

17.07.1991

18.04.1991

18.04.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

ULDO-BACKMITTEL GmbH, Neu-Ulm,
Německo

ULDO-BACKMITTEL GmbH, Neu-Ulm,
Německo

ULDO-BACKMITTEL GmbH, Neu-Ulm,
Německo

VITAR spol. s r.o., tř. T.Bati 385, Zlín, Česká
republika

Mirage Studios, Inc., společnost zřízená
podle zákonů státu Delaware, 16 Market
Street, Northampton, Spojené státy americké,
Massachusetts

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

17.12.1993

17.12.1993

17.12.1993

07.02.1994

21.03.1994

21.03.1994

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

31.10.2011

31.10.2011

31.10.2011

17.07.2011

18.04.2011

18.04.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

174402

174403

174404

174797

175340

175341

(540)

(540)

(540)

KNITZ

KORNELIUS

MAGNUS

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

30, 35, 42

30, 35, 42

35, 42

32

9, 16, 18, 24, 25, 28,
30, 32

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Tichý Jaromír, Tichý a Poláček, patentoví
zástupci, Dominikánská 6, Plzeň

JUDr. Tichý Jaromír, Tichý a Poláček, patentoví
zástupci, Dominikánská 6, Plzeň

JUDr. Tichý Jaromír, Tichý a Poláček, patentoví
zástupci, Dominikánská 6, Plzeň

Ing. Kučera Zdeněk, Padělky 548 (P.O.BOX 92),
Slušovice

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

Pekařské směsi z rostlinných a minerálních látek,
recepty pro jejich použití k pečení chleba a pečiva a
poradenská činnost s tím související; pekařské
výrobky, zejména čerstvý chléb a čerstvé pečivo;
poradenská činnost při reklamě na toto zboží.

Pekařské směsi z rostlinných a minerálních látek,
recepty pro jejich použití k pečení chleba a pečiva a
poradenská činnost s tím související; pekařské
výrobky, zejména čerstvý chléb a čerstvé pečivo;
poradenská činnost při reklamě na toto zboží.

Poskytování receptů na používání pekařských směsí
z rostlinných a minerálních látek k pečení chleba a
pečiva a poradenství s tím související, poradenství
při reklamě na uvedené zboží.

(32) nealkoholické nápoje.

(9) hrací automaty na mince, video pásky,
počítačky, mluvící přístroje na baterie, videokazety,
počítačový software, pásky a kazety s
magnetofonovým páskem, nahrané videohry,
prohlížečky na fotografie, píšťalky, sportovní
ochranné brýle; (16) papírové nálepky, záložky do
knih, poznámkové bloky, kalendáře, kreslené
příběhy (comics), romány, novely, přesnídávkové
sáčky, školní sešity, pohlednice, papírnické zboží,
omalovánky, soupravy na malování a barvení,
štětce, společenské pozornosti, plakáty, krabice, ex
libris, plastické svorky na figuriny; (18) kožené
pásky; (24) textil a textilní zboží, zejména
prostěradla, záclony, ručníky, kapesníky, povlaky
na polštáře, prošívané přikrývky, hrubé vlněné
přikrývky, ubrusy, stolní prostírání, závěsy; (25)
trička, nátělníky, obuv, plavky, boxerské šortky,
čelenky, klobouky, čepice, šátky, dresy, pláštěnky,
spodní prádlo, zástěry, svetry, šle, ponožky, saka,
rukavice, pyžama, župany; (28) nehořlavé plastické
hračky, plyšové hračky, laserové desky, šachy,
kolečkové brusle, skateboardy, soupravy terčů,
stolní hry, lyže, vozidla z plastiku jako hračky,
míče, figuriny z plastu sestávající z článků (např.
chodící pany), snowboards, saně, tobogany, bazeny
pro děti, draci, sportovní helmy, yoyo, vánoční
ozdoby; (30) cukrovinky, cukrářské výrobky,
čokolády, želé, žvýkačky, žvýkací tyčinky, pečivo,
sušenky, zmrzliny, zmrzlinové krémy, šerbety,
ovesné vločky, koláče, pizzy, popcorn (pražená
kukuřice), turecký med, čajové pečivo a ostatní
výrobky ve třídě 30; (32) sirupy.

(540)

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

O 61349

O 63675

O 65685

O 65189

12.09.1991

03.01.1992

04.12.1991

04.11.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Mirage Studios, Inc., společnost zřízená
podle zákonů státu Delaware, 16 Market
Street, Northampton, Spojené státy americké,
Massachusetts

DUCK HEAD APPAREL COMPANY, INC.,
220 East Athens Street, Winder, Spojené státy
americké, Georgia

PALETA spol. s r.o., Lipnice čp. 152, Plzeň- jih,
Česká republika

Olšanské papírny a.s., Lukavice 21, Zábřeh,
Česká republika

Brněnské veletrhy a výstavy, akciová
společnost, Výstaviště 1, Brno, Česká republika

(151)

(151)

(151)

(151)

31.03.1994

10.05.1994

13.05.1994

17.05.1994

(180)

(180)

(180)

(180)

12.09.2011

03.01.2012

04.12.2011

04.11.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

175591

176176

176392

176481

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 16, 18, 24, 25, 28,
30, 32

25

2, 11, 30, 31, 36

16

9, 35, 41

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

Ing. Kratochvíl Václav, Šachta, Zmeškal & partneři,
Radlická 28/663, Praha 5

JUDr. Jaromír Tichý, Tichý & Poláček
patentoprávní a známková kancelář, Dominikánská
6, Plzeň

JUDr. Petruň Jiří, advokát, Slovanská 9, Šumperk

Ing. Dohnal Jiří, patentový zástupce, Nedbalova 29,
Brno

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(9) hrací automaty na mince, video pásky,
počítačky, mluvící přístroje na baterie, videokazety,
počítačový software, pásky a kazety s
magnetofonovým páskem, nahrané videohry,
prohlížečky na fotografie, píšťalky, sportovní
ochranné brýle; (16) papírové nálepky, záložky do
knih, poznámkové bloky, kalendáře, kreslené
příběhy (comics), romány, novely, přesnídávkové
sáčky, školní sešity, pohlednice, papírnické zboží,
omalovánky, soupravy na malování a barvení,
štětce, společenské pozornosti, plakáty, krabice, ex
libris, plastické svorky na figuriny; (18) kožené
pásky; (24) textil a textilní zboží, zejména
prostěradla, záclony, ručníky, kapesníky, povlaky
na polštáře, prošívané přikrývky, hrubé vlněné
přikrývky, ubrusy, stolní prostírání, závěsy; (25)
trička, nátělníky, obuv, plavky, boxerské šortky,
čelenky, klobouky, čepice, šátky, dresy, pláštěnky,
spodní prádlo, zástěry, svetry, šle, ponožky, saka,
rukavice, pyžama, župany; (28) nehořlavé plastické
hračky, plyšové hračky, laserové desky, šachy,
kolečkové brusle, skateboardy, soupravy terčů,
stolní hry, lyže, vozidla z plastiku jako hračky,
míče, figuriny z plastu sestávající z článků (např.
chodící pany), snowboards, saně, tobogany, bazeny
pro děti, draci, sportovní helmy, yoyo, vánoční
ozdoby; (30) cukrovinky, cukrářské výrobky,
čokolády, želé,žvýkačky, žvýkací tyčinky, pečivo,
sušenky, zmrzliny, zmrzlinové krémy, šerbety,
ovesné vločky, koláče, pizzy, popcorn (pražená
kukuřice), turecký med, čajové pečivo a ostatní
výrobky ve třídě 30; (32) sirupy.

(25) oděv, obuv, pokrývky hlavy.

Potravinářské zboží zejména směsi z mouky pro
výrobu těst, aromatické přísady; potravinářská
barviva; surová kukuřice a výrobky z kukuřice;
zařízení pro vaření a rychlé občerstvení;
zprostředkovatelská a obstaratelská činnost v
uvedených oblastech.

(16) ruční grafické papíry a kartony, dopisní
konfekce z ručního papíru.

Software, hardware, kancelářské vybavení a
telekomunikace, inzertní a reklamní činnost,
poskytování pomoci při výkonu hospodářské
činnosti, činnost vyučovací, vzdělávací a zábavná.

(540)

(540)

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 64494

O 66500

O 69609

O 64550

O 68016

O 65339

O 67407

14.02.1992

25.06.1992

06.11.1991

16.04.1992

11.12.1991

20.03.1992

05.03.1992

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Otilie Ištvánová, Nová 51, Střelice u Brna, Česká
republika

Jan Šrajer,, Na rozdílu 38/364, Praha 6, Česká
republika

Josef Říha - REY, Slezská 111, Praha 3, Česká
republika

Brněnské veletrhy a výstavy, akciová
společnost, Výstaviště 1, Brno, Česká republika

Ing.arch.Ivo Kabeláč, Anenská 12, Brno, Česká
republika

Pavel Janouškovec,, Brněnská 12, Plzeň, Česká
republika

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

19.05.1994

19.05.1994

19.05.1994

26.05.1994

16.06.1994

28.06.1994

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

14.02.2012

25.06.2012

06.11.2011

16.04.2012

11.12.2011

20.03.2012

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

176542

176598

176624

176943

177498

177819

177847

(540) GO

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

24

37, 42

8, 17, 25

16, 35, 37, 38, 42

37, 42

6, 14, 16, 19, 20, 21, 42

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Aleš Zábrš, advokát a patentový zástupce, Na
Beránce 2, Praha 6

Ing. Král Jiří, patentový zástupce, Štěpánská 45,
Praha 1

Ing. Dohnal Jiří, patentový zástupce, Nedbalova 29,
Brno

JUDr. Tichý Jaromír, Ke Kukačce 21, Plzeň

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(24) textilní visačky a nášivky.

Montáže, opravy a údržba elektrických zařízení a
jejich revize; poradenská, konzultační činnost a
technická pomoc.

Výrobky z kovů a plastů a textilu převážně pro
sportovní činnost.

Fotografické, tiskařské a nakladatelské výrobky,
propagační materiál, zejména propagační tiskoviny,
brožury, prospekty, projekce a instalace zařízení
pro výstavy a veletrhy, inzertní a reklamní činnost,
pořádání veletrhů a výstav, pořádání oficiálních
československých účastí na mezinárodních
veletrzích a obdobných podnicích v zahraničí,
koordinování účasti čs. podniků a organizací na
zahraničních veletrzích a výstavách a zřizování
vzorkoven v zahraničí, zajišťování zpravodajské
činnosti pro čs. sdělovací prostředky.

Územně-plánovací činnost v sídlech a krajině,
ekologie, krajinářství; územně-ekologické
plánování; inženýrská činnost v krajině; expertní
činnost /úz. plán, ekologie, krajina/; stavebně-
projektová činnost; stavebně-dodavatelská činnost.

Obrazy; grafika; kresby; umělecká keramika;
plastiky; sošky; užité umění (artefakty); pořádání
výstav výtvarných děl.

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

O 67078

O 66885

O 62843

O 64133

28.02.1992

19.07.1991

15.10.1991

21.08.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

SONING Praha - centrum akustických
služeb, a.s., Podlešínská 5, Praha 6, Česká
republika

BESS M & M s.r.o., Míru 417, Novosedlice,
Česká republika

ExxonMobil Oil Corporation, společnost
zřízená podle zákonů státu New York, 5959
Las Colinas Boulevard, Irving, Spojené státy
americké, Texas

RAN, spol. s r.o., Veselá  228, Slušovice, Česká
republika

Tengelmann Warenhandelsgesellschaft,
Mülheim a.d. Ruhr, Německo

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

28.06.1994

01.07.1994

01.07.1994

12.07.1994

13.07.1994

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

05.03.2012

29.02.2012

19.07.2011

15.10.2011

21.08.2011
(111)

(111)

(111)

(111)

177957

177971

178123

178145

(511)

(511)

(511)

(511)

19

16, 35, 36, 37, 42

29, 30, 32, 34

7, 12, 19, 36
(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Aleš Zábrš, advokát a patentový zástupce, Na
Beránce 2, Praha 6

Ing. Chlustina Jiří, UNIPATENT, J.Masaryka 43-
47, Praha 2-Vinohrady

JUDr. Matějka Jan, Advokátní a patentová kancelář
Čermák, Hořejš, Myslil, Národní 32, Praha 1

Kühnel Egon, Patentová kancelář, Oblá 56, Brno

JUDr. Čermák Karel, Čermák, Hořejš, Vrba -
advokátní a patentová kancelář, Národní 32, Praha
1

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(19) porézní obkladový panel pohlcující zvuk.

Papír s vyjímkou papíru hygienického, výrobky z
papíru, lepenky a kartonážní výrobky; tiskoviny,
časopisy, periodika, knihy, výrobky knihařské,
fotografie, psací potřeby, kancelářská lepidla;
potřeby pro umělce, štětce, psací stroje, kancelářské
potřeby kromě nábytku, učební a školní potřeby a
pomůcky; hrací karty, tiskací písmena, štočky,
pojidla pro papírenský průmysl; služby propagační,
reklamní a pomocné; služby při obchodu a provozu;
řízení obchodních a průmyslových podniků;
průzkum trhu - marketing; služby v oblasti
pojišťovnictví a financí; ekonomické odborné
posudky; poradenská, distribuční činnost, servis výše
uvedeného zboží.

Mléko, soda, chléb, cukroví, chlebíčky, cigarety,
pivo.

Zemědělské stroje, zejména malotraktory a stroje
na zpracování půdy; obytné kontejnery; zdvižné
motorové vozíky; zprostředkovatelské služby.

Ryby a výrobky z ryb, obilí, obilný šrot, obilniny ve
směsi se sladovým výtažkem, mák, palmová jádra,
líh, čisticí prostředky, lešticí prostředky; víno,
jablečné víno, likéry, lihoviny, nealkoholické
nápoje, minerálky a kyselky umělé i přírodní,
ovocné limonády, prášky pro přípravu limonád,
svíčky, lucerny, knoty; vaječné konzervy, slanina,
maso a masné výrobky, masné výtažky, polévkové
kostky, pepton, uzeniny, drůbež, masové konzervy,
polévkové tabulky a rybí konzervy, kaviár,
luštěniny, brambory, zelenina čerstvá nebo
konzervovaná, čerstvé a zavařené ovoce, ovocné
šťávy, ovocná želé a marmelády, ořechy (i mleté),
luštěniny a zeleniny v nálevu, rosoly, prášky pro
přípravu rosolů; mléko, kondenzované mléko,
mléčné konzervy, sušené mléko čisté nebo smíšené s
čokoládou, kefíry, vejce, máslo, sýr, sádlo, káva,
kávové přísady, náhražky kávy, čaj, sirupy, med,
cukr, mouka prášková nebo lisovaná, polévky a
chuťové omáčky, vaječné těstoviny, nudle,
makarony, dětská krupička, sladová káva, pepř,
vanilka, koření, zázvor, rýže, ságo, krupice, krupky,
kroupy, sezam, sůl; omáčky, prášky pro přípravu

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 63344

O 66791

O 63623

O 64759

O 65106

25.02.1992

10.09.1991

14.11.1991

29.11.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

Brněnské veletrhy a výstavy, akciová
společnost, Výstaviště 1, Brno, Česká republika

Deutsche Post AG, Heinrich-von-Stephan Strasse
1, Bonn, Německo

NOTIA, s.r.o., Nad Petruskou 1, Praha 2, Česká
republika

Bryggerigruppen A/S, Torvegade 35, Fakse,
Dánsko

(151)

(151)

(151)

(151)

14.07.1994

15.08.1994

16.09.1994

26.09.1994

(180)

(180)

(180)

(180)

25.02.2012

10.09.2011

14.11.2011

29.11.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

178183

178868

179736

179883

(540)

(540)

PIVEX

CERES

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

1, 3, 4, 5, 29, 30, 31,
32, 33

31, 32, 35

35, 36, 38, 40, 41, 42

9, 36, 37, 41, 42

32

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Dohnal Jiří, patentový zástupce, Nedbalova 29,
Brno

Dr. Všetečka Miloš, advokát, Hálkova 2, Praha 2

Lukajová Dana, patentový zástupce, Advokátní a
patentová kancelář Vyskočil, Krošlák a spol.,
Petrská 12, Praha 1

JUDr. Všetečka Miloš, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

(510)

(510)

(510)

(510)

omáček, ocet, cukrářské zboží, bonbony,
cukrovinky, marcipán, zmrzlina, čokoláda, kakao
práškové nebo lisované, kakaové máslo, ovesné
kakao, čokoláda ve spojení se sušeným mlékem,
kvasnice, trdlovce, medové koláče, perníky, koláče
a dorty, keksy, suchary, lodní suchary, sušenky,
chléb, prášek do pečiva, pudinky, pudinkové prášky,
koláče z palmové moučky, zábavní výrobky ve
formě čokoládového, cukrového a cukrářského
zboží; umělé nebo přírodní bílkovinové prášky,
ovesné vločky, slad, ječmen na slad, sladové
výtažky, samostatné nebo ve směsi s obilninami,
otruby, pokrutiny; kosmetické výrobky, éterické
oleje.

Výrobky zemědělské a zahradnické, slad, pivo, lehká
piva i ležáky, šumivé a jiné nealkoholické nápoje;
inzertní a reklamní činnost; poskytování pomoci
při výkonu hospodářské činnosti.

Služby ve věcech poplatkového systému zejména
pomoc při zakládání jednotkových obchodů a
obchodních řetězců zprostředkováním know-how
organizace a řízení. Plánování, organizátorské a
marketingové porady při zřizování, zahájení
provozu a řízení skladů a skladových řetězců, jakož i
řetězců jednotkových obchodů a specializovaných
obchodních domů. Marketing a reklama. Provádění
podnikatelsko hospodářských analýz místa
podnikání. Vyhledávání trhu a rozbory trhu. Veškeré
shora uvedené služby zejména pro maloobchod a
nákupní svazy obchodů, obchodních řetězců a
specializovaného trhu na papírnické zboží, tiskařské
výrobky, psací potřeby a kancelářské potřeby.
Fotokopírování, kopírování a reprodukování
dokladů. Plánování a finanční poradenství při
zřizování, zahajování provozu a řízení obchodů,
řetězců jednotkových obchodů a specializovaných
trhů. Všechny shora uvedené služby zejména pro
maloobchodníky, obchodní svazy, obchodní řetězce
a specializované trhy na papírnické zboží, tiskařské
výrobky, psací potřeby a kancelářské potřeby.

Provozování kopírovacích přístrojů pro použití
dalšími osobami, provozování dálkových
kopírovacích přístrojů, strojů pro průběžné
vyvolávání negativů a tiskařských strojů, všechny
tyto služby pro použití dalšími osobami. Vyvolávání
fotografických obrázků pro jiné, tyto služby
zejména pro maloobchod, kupecké svazy obchodů,
obchodních řetězců a specializovaný trh
papírnického zboží, tiskařských výrobků a
kancelářských potřeb. Prodej lístků do divadel.
Technické plánování a architektonické návrhy
vnitřního zařízení pro obchodní stavby, zejména
vhodné pro maloobchod, kupecké svazy obchodů,
obchodní řetězce a specializovaný trh papírenského
zboží, tiskařských výrobků, psacích potřeb a
kancelářských potřeb. Služby v oboru platebních
systémů, zejména při zprostředkování know how při
zařizování jednotkových obchodů a obchodních
řetězců.

Počítačové programy zejména pro ekonomické
agendy, počítačové programy, hardware,
programování na zakázku, zpracování počítačových
projektů i návrhů racionalizace na zakázku,
projektování ASŘ, instalace software i hardware,
školící činnost zejména v oblasti software, hardware
a v ekonomické oblasti, zprostředkovatelská
činnost v oblasti software, hardware a v ekonomické
oblasti.

(32) piva, minerální a kysličníkem uhličitým
nasycené vody a jiné nealkoholické nápoje, ovocné
nápoje a ovocné šťávy, sirupy a jiné přípravky pro
výrobu nápojů.

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

O 64940

O 67917

O 64368

25.11.1991

13.04.1992

25.10.1991

05.12.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

DRAKR spol. s r.o., Kozí 3, Brno, Česká
republika

R-PRESSE, spol. s r. o., Křemencova 10, Praha
1, Česká republika

K & D - KOTING & DOUBRAVA, spol. s r.o.,
Gen. Svatoně 726/IV, Vysoké Mýto, Česká
republika

Hotel Restaurant Management Consulting,
společnost s ručením omezeným, Na příkopě
29, Praha 1, Česká republika

(151)

(151)

(151)

(151)

07.10.1994

07.10.1994

01.02.1995

20.02.1995

(180)

(180)

(180)

(180)

25.11.2011

13.04.2012

25.10.2011

05.12.2011

(111)

(111)

(111)

(111)

180193

180206

182845

182934
(540) RESPEKT

(511)

(511)

(511)

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14,
15, 16, 18, 19, 20, 21,
24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33

16, 35, 36, 41, 42

7, 16, 21, 29, 30, 32, 42

(740)

(740)

(740)

Lukajová Dana, patentový zástupce, Advokátní a
patentová kancelář Vyskočil, Krošlák a spol.,
Petrská 12, Praha 1

Lukajová Dana, patentový zástupce, Advokátní a
patentová kancelář Vyskočil, Krošlák a spol.,
Petrská 12, Praha 1

Patentservis Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4

(510)

(510)

(510)

(510)

Nábytek /i použitý/ a jeho části, výrobky z
plastických hmot, zrcadla, rámy, bytové doplňky
zejména záclony, obrazy, stojany na květiny
/kovové, keramické, dřevěné/; náčiní a nádoby pro
domácnost nebo kuchyň včetně elektrických
pomůcek; kůže, imitace kůže, výrobky z těchto
materiálů; pokrývky ložní a ubrusy, závěsy, oděvy,
obuv, kloboučnické zboží, galanterie, umělé květiny;
papír a výrobky z papíru; koberce, rohožky, rohože,
linoleum a jiné obklady stěn a podlah; potřeby pro
gymnastiku a sport včetně oděvů, vánoční ozdoby;
barvy, laky, čistící a prací prostředky, svíčky,
kosmetika, drogistické zboží, hygienické potřeby;
potraviny všeho druhu včetně dietetických a pro
děti, nápoje alkoholické a nealkoholické, ovoce a
zelenina; aparáty určené k zábavě, hudební nástroje;
klenotnické zboží pravé i nepravé; stavební a hutní
materiál a výrobky.

Tiskoviny; časopisy; periodika; knihy; propagační a
inzertní činnost; zprostředkovatelská činnost;
odbytová a distribuční činnost; vydavatelská a
nakladatelská činnost;  redakční činnost.

Nechemicky zpracované ovoce zejména sušené,
vařené, zmrazené, zavařené; nechemicky
zpracovaná zelenina zejména sušená, vařená,
zmrazená, zavařená; konzervované ovoce;
konzervovaná zelenina; rosoly; zavařeniny;
zeleninové saláty; nálevy na saláty; maso zejména z
biologického zemědělství; masné výrobky; masové
výtažky; masové náhražky zejména ze sojových
bobů; mléčné výrobky zejména zpracovávané
kvasnou a bakteriální technologií; káva; kávové
náhražky zejména cikorka; čaj; kakao; cukr; rýže;
tapioka; ságo; obilné přípravky; obilná zrna; obilné
otruby; mlynárenské výrobky zejména obilné
vločky a cereální směsi; těstoviny zejména plněné;
pekárenské výrobky; chléb; sušenky; suchary;
koláče; jemné pečivo; cukrovinky; luštěniny;
výrobky z luštěnin; sojové přípravky; sojové
vločky; zmrzlina; med; sirup z melasy; prášky do
pečiva; sůl; hořčice; chuťové omáčky; koření; ocet;
naklíčená obilná zrna, semena; minerální vody;
šumivé nápoje; nealkoholické nápoje; sirupy a jiné
koncentráty k přípravě nápojů zejména
nealkoholických nápojů; pivo; nádobí nekovové;
nádoby pro domácí pěstování jedlých rostlin
zejména nádoby pro pěstování naklíčených semen;
mlýnky ruční kuchyňské zejména na kávu a na
koření; mlýnky stroje zejména na kávu, na maso, na
koření; mlýnky pro mletí mouky zejména celozrnné
a pro vločkování obilovin; tiskoviny, časopisy,
periodika, knihy; zprostředkovatelská činnost
zejména v potravinářské oblasti a v oblasti odborné
literatury; poradenská činnost zejména v oblasti
výživy.

Poradenská a zprostředkovací činnost při výstavbě
provozu a otevření hotelových a restauračních
zařízení a zařízení obdobného směru činnosti
zahrnující průzkum trhu, zpracování podkladů pro
projektové práce, účast na projekci, posuzování a
hodnocení projektů, zpracování výrobních
programů a logických postupů, zpracování řídících
systémů, návrh řízení automatizovaných systémů
řízení, vybavení specializovaným uživatelským
software, zaškolování pracovníků, dohled při
výstavbě, pomoc a garance přípravy otevření, řízení
zkušebního provozu, ekonomické vyhodnocení
provozu a projektovaných parametrů, kontrolní
činnost, smlouvy o řízení, odborná pomoc ve
zvýšení efektivnosti činnosti provozovaných
restauračních a hotelových zařízeních zahrnující:
ekonomickou analýzu, návrh inovace produktu,
inovaci výrobních a prodejních programů, návrh

(540)

(540)

(540)
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(210) O 65233

25.02.1992(220)

(730) ALWIL Trade, spol. s r.o., Průběžná 76, Praha
10, Česká republika

(151) 21.07.1995
(180) 25.02.2012

(111) 186870

(511) 9, 35, 36, 37, 41, 42

(510)

modernizace, inovaci systému řízení, stanovení
způsobu vedení evidence a vybavení potřebným
software, zpracování veškerých výcvikových
programů pro jednotlivé profese, převzetí aktivní
účasti na řízení formou management kontraktu.
Automatizace řízení prodeje a dalších činností
hotelových a restauračních zařízení a zařízení
obdobného směru činnosti zahrnující analýzu
činnosti a projekt řízení, návrh na dovoz hardware,
dodávku aplikačního software, údržba tohoto
software, zaškolení pracovníků ve využití software,
dohled při zavádění software, vedení učetnictví,
organizování sdružovací, spolkové a další zájmové
činnosti v oblasti hotelnictví a restaurační činnosti,
zprostředkování financování, investorské a
poradenské činnosti a dalších činností vedoucích k
realizaci rekonstrukcí, modernizaci, výstavby a
provozních inovací, ekonomické analýzy a návrhy
ekonomického a provozního řízení vztahů, příprava
a návrhy způsobu zřízení a činnosti akciových a
jiných obchodních společností.

Chemické výrobky pro průmyslové a vědecké účely,
pro fotografii, zemědělství, zahradnictví, lesnictví;
umělé pryskyřice, plastické hmoty v surovém stavu
(v prášku, pastách, v tekutém stavu); půdní hnojiva
přírodní a umělá; prostředky hasící, pro kalení, pro
svařování, pro konzervaci potravin; třísloviny,
průmyslová pojidla, prostředky k čištění sporáků;
alkalické a alkalickozemité kovy; bauxit; barvy,
laky, fermeže pro průmyslové a umělecké textilní
barvy; přípravky k barvení potravin a nápojů,
barviva, antikorozivní a impregnační nátěry,
barvířské přípravky, mořidla, přírodní pryskyřice,
kovové fólie, kovy v prášku pro účely malířské a
dekoratérské; přípravky prací a bělící, čistící, leštící,
odmašťovací; mýdlo, výrobky kosmetické,
voňavkářské včetně éterických olejů; vodičky na
vlasy, zubní pasty, prášky; želatina pro
potravinářské účely, mořidla na prádlo, barvy na
vlasy; prostředky na vázání prachu, paliva (černé a
hnědé uhlí), palivové dřevo, prostředky pro svícení,
svíčky, svíce, noční lampičky, knoty; výrobky
dietetické pro děti a nemocné, náplasti, obvazový
materiál, prostředky dezinfekční, k hubení
rostlinných a živočišných škůdců; antiparazitní
látky; obecné kovy, v surovém a polozpracovaném
stavu a jejich slitiny; kotvy, kovadliny, zvony,
stavební materiál z válcovaného a litého kovu,
kolejnice a jiný kovový materiál určený k
železničním účelům; řetězy; kovové kabely a dráty
(s výjimkou drátů k elektrotechnickým účelům);
zámečnické výrobky; kovové roury; nedobytné
pokladny a schránky, ocelové kuličky; podkovy,
hřebíky a šrouby; jiné kovové výrobky, které nejsou
obsaženy v jiných třídách; rudy; stroje a obráběcí

stroje (s výjimkou těch, které jsou zahrnuty ve tř.
9-12 a 16), motory; soukolí a hnací řemeny;
zemědělské stroje a líhně, maznice;
elektrotechnická zařízení a přístroje pro domácnost
(drtiče, mixery, mlýnky); ruční nástroje zastávající
funkci nářadí v příslušných oborech; nožířské
výrobky včetně nožířských výrobků z drahých
kovů, včetně břitev a holících elektrických strojků;
vidličky a lžíce včetně z drahých kovů, zbraně sečné
a bodné; strojky na stříhání vlasů; přístroje a
nástroje k vědeckým a laboratorním účelům;
přístroje a nástroje navigační, tj. přístroje a nástroje
určené k přenášení rozkazů, k měření a přístroje
všeobecně užívané při řízení lodí a letadel; přístroje
a nástroje geodetické a přístroje pro bezdrátovou
telegrafii, přístroje fotografické, kinematografické,
optické, včetně promítačů obrazů a zvětšovacích
přístrojů; přístroje a nástroje k vážení a měření,
přístroje a nástroje signalizační včetně signálních
píšťal; přístroje a nástroje pro účely záchranné a
učební; automaty uváděné v činnost vhozením
mince nebo známky, přístroje pro záznam a
reprodukci mluveného slova; zapisovací pokladny a
počítací stroje včetně kancelářských a děrovacích
strojů; hasící přístroje; speciální pouzdra pro
přístroje a nástroje, které jsou zařazeny do této
třídy; elektrotermické nástroje a přístroje, jako
ruční elektrické svářečky, elektrické žehličky a
pod.; elektrické přístroje a zařízení jako elektricky
vytápěné podušky, oděvy a součásti oděvů, ohřívače
nohou; elektrické zapalovače a obdobná zařízení
nezařazená v jiných třídách, elektromechanická
zařízení pro domácí účely určená k čištění jako
vysavače prachu, leštiče parket a pod.; zejména
telekomunikační přístroje, počítače, kopírky, faxy,
kancelářská technika, vysavače; zejména
kancelářská a výpočetní technika a jejich
příslušenství, faxy, modemy, scannery, programové
vybavení pro nastavení vstup a výstupních
charakteristik přenosu v rámci výpočetních
systémů; speciální nábytek pro tyto obory;
ortopedické bandáže, zdravotnické výrobky z gumy,
pokrývky vytápěné elektricky; osvětlovací a topná
zařízení na výrobu páry; zařízení pro vaření,
chlazení, větrání včetně klimatizace nebo zařízení
pro úpravu vzduchu, zařízení pro rozvod vody a
zařízení zdravotnická; pozemní vozidla; motory pro
pozemní vozidla, poháněcí soukolí a hnací řemeny
pro pozemní vozidla; zařízení pro leteckou, lodní a
pozemní dopravu; zábavná pyrotechnika; drahé
kovy a jejich slitiny; předměty z drahých kovů,
jejich slitin nebo dublovaných kovů; bižuterie z
umělých a plastických hmot; hodiny a
chronometrická zařízení včetně speciálních
pouzder, umělecké předměty z bronzu; hudební
nástroje včetně mechanických klavírů a jejich
příslušenství, hudební skříně; papír a výrobky z
papíru, lepenky a kartonážní výrobky; tiskoviny,
časopisy, periodika, knihy, výrobky knihařské,
fotografie, psací potřeby, kancelářská lepidla;
potřeby pro umělce, štětce, psací stroje, kancelářské
potřeby kromě nábytku, učební a školní potřeby a
pomůcky; hrací karty, tiskací písmena, štočky,
pojidla pro papírenský průmysl; zejména manuály,
tiskárny a psací stroje; gutaperča, guma, baláta,
náhražky těchto hmot, polotovary z plastických
hmot (fólie, desky, tyče), těsnící hmoty; ucpávky a
izolace (tepelné, elektrické nebo zvukové); osinek,
slída a výrobky z osinku a slídy; hadice ne kovové;
izolační nátěry; kůže a náhražky, výrobky z kůže a

(540)
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(210) O 66780

(511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 37, 42

náhražek, surové kůže a kožešiny; kufry a cestovní
brašny; deštníky, slunečníky, hole, biče, postroje
pro koně, sedlářské výrobky; stavební materiál
včetně polozpracovaného řeziva (trámy, prkna,
dřevěné panely, překližka, skleněné cihly, dlaždice a
pod.); přírodní a umělý kámen, cement, vápno,
malta, sádra, štěrk, kameninové a cementové roury;
stavební materiál pro stavbu cest, asfalt, smola,
živec, přenosné domy, kamenné pomníky, krby;
nábytek včetně kovového a kempingového
nábytku; broušená skla a zrcadla, rámy; výrobky ze
dřeva, korku, proutí, rákosu, třtiny, rohoviny,
slonoviny, kostí, želvoviny, jantaru, perleti, mořské
pěny, buničiny; výrobky z plastických hmot, ložní
potřeby; matrace, žíněnky, podhlavníky; drobné
nářadí a přenosné nádoby k domácím a kuchyňským
účelům, jako kuchyňské nádobí, vědra, plechové
misky, misky z plastických hmot nebo jiných hmot,
strojky na mletí, sekání a lisování a pod.; hřebeny a
mycí houby, toaletní potřeby, kartáče, kartáčnický
materiál, pomůcky k úklidu, čistící látky, drátěnky,
zboží skleněné včetně okenního skla, výrobky z
porcelánu a kameniny, které nejsou zařazeny v
jiných třídách; provazy, struny k technickým
účelům, lana, motouzy z přírodních, umělých nebo
plastických látek, sítě a stany, včetně stanů pro
táboření, lodní plachty, pytle; čalounický materiál,
jako žíně, kapok, peří a mořská tráva; surová
textilní vlákna; nitě; tkaniny; pokrývky včetně
cestovních pokrývek; krajky, výšivky, stuhy,
šněrovadla, druky, háčky, zipy; umělé květiny;
zboží leonské; koberce, rohože, linoleum a jiné
podlahové krytiny; čalouny včetně barevných
papírových tapet; paravány, voskové potahové
plátno; hry, hračky, tělocvičné a sportovní nářadí a
náčiní, rybářské potřeby, nářadí pro zimní sporty a
sportovní hry, zboží plážové a koupací; ozdoby na
vánoční stromek; maso, ryby, drůbež, měkkýši,
korýši, zvěřina; masové výtažky; zelenina a ovoce,
konzervované, sušené, vařené; rosoly, zavařeniny;
vejce, mléko a jiné mlékárenské výrobky včetně
mléčných nápojů, jedlé oleje a tuky; konzervované
potraviny, zelenina naložená v octě; káva, čaj,
kakao, rýže, tapioka, kávové náhražky, mouka a
obilné výrobky určené k lidské výživě, nápoje z
kávy, kakaa, čokolády, chléb, suchary, sušenky,
jemné pečivo, cukrovinky, zmrzlina, med, sirup z
melasy, kvasnice, prášky do pečiva, sůl, pepř, ocet,
chuťové omáčky; koření; led; rýže; výrobky
zemědělské, zahradnické; produkty lesnické včetně
nezpracovaného dřeva, semena, čerstvé ovoce a
zelenina; sazenice, živé rostliny a přírodní květiny;
zvířecí krmiva; slad; pivo, lehká piva a ležáky,
minerální vody, šumivé a jiné nealkoholické nápoje,
sirupy a jiné přípravky k přípravě nápojů; ovocné
šťávy a nápoje z ovocných šťáv; vína, lihoviny,
likéry, nealkoholická vína; tabák v surovém stavu,
tabákové výrobky; potřeby pro kuřáky; zápalky;
servisní a poradenská činnost ve výše uvedených
oborech.



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 12 - 2001 - CZ, část B (převody ochranných známek) 3739

05.10.2001

05.10.2001

25.10.2001

08.10.2001

17.10.2001

25.10.2001

18.10.2001

10.10.2001

22.10.2001

11.10.2001

16.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

25.10.2001

25.10.2001

11.10.2001

16.10.2001

11.10.2001

03.10.2001

23.10.2001

25.10.2001

26.10.2001

29.10.2001

29.10.2001

11.10.2001

PŘEVODY OCHRANNÝCH ZNÁMEK

Alfa Laval AB, Lund, SE

Alfa Laval Separation Inc., Kenosha, US, WI

CHEVRON CHEMICAL COMPANY LLC,
společnost zřízená podle zákonů státu
Delaware, San Ramon, US, CA

Procter and Gamble Limited, Hedley House,
Gosforth, New  Castle-upon-Tyne, GB

ICI CHEMICALS & POLYMERS LIMITED,
Runcorn, Cheshire, GB

TANEX, akciová společnost, Jaroměř, CZ

Libbey-Owens-Ford Co., Toledo, US, OH

Ford Motor Company /společnost podle
zákonů státu Delaware/, Dearborn, US, MI

The Gillette Company, společnost podle
zákonů státu Delaware, Boston, US, MA

Syngenta Limited, London, GB

ESKA Cheb s.r.o., Cheb, CZ

Syngenta Limited, Haslemere, GB

Syngenta Limited, Haslemere, GB

Syngenta Limited, Haslemere, GB

Syngenta Limited, Haslemere, GB

Chevron Chemical Company LLC, společnost
podle zákonů státu Delaware, San Ramon, US,
CA

TANEX, a.s., Jaroměř, CS

Syngenta Limited, London, GB

ESKA Cheb s.r.o., Cheb, CZ

Syngenta Limited, London, GB

ZLATÝ BAŽANT a.s. Hurbanovo, Hurbanovo,
SK

The Procter & Gamble Company, společnost
zřízená podle zákonů státu Ohio, Cincinnati,
US, OH

ČPP TRANSGAS, státní podnik, Praha 2, CZ

Závody inženierskej a priemyslovej
prefabrikácie, š.p., Bratislava, CS

Chemko, štátny podnik, Strážske, SK

Chemko, štátny podnik, Strážske, CS

Syngenta Limited, London, GB

Alfa Laval Separation Inc., Kenosha, US, WI

Alfa Laval Inc., Kenosha, US, WI

Chevron Oronite Company LLC, San Ramon,
US, CA

Redox Brands Inc., West Chester, US, OH

Ineos Acrylics UK Limited, Southampton, GB

TANEX Vladislav, a.s., Vladislav 70, CZ

GLAVERBEL, Brussels, BE

FORD WERKE AG, Werk Koln-Niehl, DE

Berol Corporation, Freeport, US, IL

AstraZeneca UK Limited, London, GB

SPORT - S.CYCLO s.r.o., Praha 5 - Lahovice,
CZ

Avecia Limited, Manchester, Blackley, GB

Avecia Limited, Manchester, Blackley, GB

Avecia Limited, Manchester, Blackley, GB

Avecia Limited, Manchester, Blackley, GB

Chevron Oronite Company LLC, San Ramon,
US, CA

TANEX Vladislav, a.s., Vladislav 70, CZ

AstraZeneca UK Limited, London, GB

SPORT - S.CYCLO s.r.o., Praha 5 - Lahovice,
CZ

AstraZeneca UK Limited, London, GB

Heineken Slovensko a.s., Nitra, SK

Hermal Kurt Herrmann GmbH & Co., Reinbek,
DE

TRANSGAS, akciová společnost, Praha 10, CZ

ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., Bratislava, SK

Chemko a.s. Strážske, Strážske, SK

Chemko a.s. Strážske, Strážske, SK

AstraZeneca UK Limited, London, GB

90602

90602

91508

94850

97366

150201

150467

151115

152654

153334

153908

154178

154179

154180

154181

154209

155812

156048

156161

159250

159350

159895

160334

160591

160797

160798

161225

Číslo zápisu Dřívější majitel Nynější majitel S účinností
od:
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25.10.2001

26.10.2001

15.10.2001

15.10.2001

15.10.2001

11.10.2001

11.10.2001

26.10.2001

17.10.2001

16.10.2001

16.10.2001

23.10.2001

11.10.2001

11.10.2001

11.10.2001

11.10.2001

17.10.2001

11.10.2001

03.10.2001

03.10.2001

11.10.2001

11.10.2001

19.10.2001

10.10.2001

03.10.2001

08.10.2001

18.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

TANEX, akciová společnost,, Jaroměř, CS

Bausch & Lomb Incorporated, společnost
zřízená podle zákonů státu New York,
Rochester, US, NY

Beiersdorf AG, Hamburg, DE

BBA Group Plc, London, GB

BBA Group Plc, London, GB

Syngenta Limited, London, GB

Syngenta Limited, London, GB

Fieldmark Inc., Wilmington, US, DE

Whitnash Plc, Leamington Spa, Warwickshire,
GB

ESKA Cheb s.r.o., Cheb, CZ

ESKA Cheb s.r.o., Cheb, CZ

EUTECH akciová společnost, Šternberk, CZ

Syngenta Limited, London, GB

Syngenta Limited, London, GB

Syngenta Limited, London, GB

Syngenta Limited, London, GB

ICI Chemicals and Polymers Limited, Runcorn,
GB

Syngenta Limited, London, GB

ZLATÝ BAŽANT a.s. Hurbanovo, Hurbanovo,
SK

BAZ Bratislava, a.s., Bratislava, SK

Syngenta Limited, London, GB

Syngenta Limited, London, GB

Beiersdorf Aktiengesellschaft, Hamburg, DE

Syngenta Limited, Haslemere, GB

ZLATÝ BAŽANT a.s. Hurbanovo, Hurbanovo,
SK

CHAMPION PRODUCTS INC., Winston-
Salem, US, NC

Verson International Group plc, London, GB

ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES, INC.,
společnost zřízená podle zákonů státu
Pennsylvania, Lancaster, US, PA

MARKER INTERNATIONAL COMPANY,
společnost zřízená podle zákonů státu Utah,,
Salt Lake City, US, UT

Campina AG, Heilbronn, DE

TANEX Vladislav, a.s., Vladislav 70, CZ

LUXOTTICA LEASING S.p.A., Agordo, IT

tesa AG, Hamburg, DE

TMD Friction Europe GmbH, Leverkusen, DE

TMD Friction Europe GmbH, Leverkusen, DE

AstraZeneca UK Limited, London, GB

AstraZeneca UK Limited, London, GB

Gerd Petrik, Osprey, US, FL

Delphi Technologies, Inc., Troy, US, MI

SPORT - S.CYCLO s.r.o., Praha 5 - Lahovice,
CZ

SPORT - S.CYCLO s.r.o., Praha 5 - Lahovice,
CZ

MPM - QUALITY v.o.s., Frýdek - Místek, CZ

AstraZeneca UK Limited, London, GB

AstraZeneca UK Limited, London, GB

AstraZeneca UK Limited, London, GB

AstraZeneca UK Limited, London, GB

Ineos Acrylics UK Limited, Southampton, GB

AstraZeneca UK Limited, London, GB

Heineken Slovensko a.s., Nitra, SK

HOTEL DĚVÍN, a.s., Bratislava, SK

AstraZeneca UK Limited, London, GB

AstraZeneca UK Limited, London, GB

BSN medical GmbH & Co. KG, Hamburg, DE

Avecia Limited, Manchester, Blackley, GB

Heineken Slovensko a.s., Nitra, CZ

CHAMPION PRODUCTS EUROPE
LIMITED, Dublin 2, IE

Littell International, Inc., Addison, US, IL

"Orion" Zweiundvierzigste
Beteiligungsgesellschaft mbH, Frankfurt am
Main, DE

Marker International GmbH (Schweiz), Baar,
CH

Campina GmbH, Heilbronn, DE

161488

162692

162991

163281

163282

163933

163935

164725

165225

165234

165235

165917

165979

166235

166251

166279

166293

166340

166486

166610

166700

166977

167554

167627

167657

167919

168077

168520

169322

169722

Číslo zápisu Dřívější majitel Nynější majitel S účinností
od:
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10.10.2001

19.10.2001

19.10.2001

17.10.2001

26.10.2001

10.10.2001

11.10.2001

10.10.2001

12.10.2001

19.10.2001

11.10.2001

11.10.2001

30.10.2001

23.10.2001

18.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

03.10.2001

19.10.2001

22.10.2001

26.10.2001

26.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

12.10.2001

25.10.2001

Syngenta Limited, Haslemere, GB

FREESERVE (RECONSTRUCTION)
LIMITED, Hemel Hempstead, Hertfordshire,
GB

FREESERVE (RECONSTRUCTION)
LIMITED, Hemel Hempstead, Hertfordshire,
GB

Radek Márovec, Praha 4 - Modřany, CZ

Pharmacia & Upjohn Company, Kalamazoo,
US, MI

MARKER INTERNATIONAL COMPANY,
společnost zřízená podle zákonů státu Utah,
Salt Lake City, US, UT

Syngenta Limited, London, GB

Ralston Purina Company,, St. Louis, US, MO

The Rawlplug Company, Inc., společnost
zřízená podle zákonů státu New York, New
Rochelle, US, NY

BEIERSDORF AG.,, Hamburg, DE

KAMYR AB,, Karlstad, SE

Kvaerner Pulping Technologies AB, Karlstad,
SE

PFIZER  INC., společnost zřízená podle
zákonů státu Delaware, New York, US, NY

BEIERSDORF AG.,, Hamburg, DE

BEIERSDORF AG.,, Hamburg, DE

A/S DUMEX (DUMEX LTD.), Copenhagen S,
DK

DUMEX-ALPHARMA A/S, Copenhagen S,
DK

Jatania Parfums de Paris Limited, London, GB

BEIERSDORF AG, Hamburg, DE

Ing.Peter Ralbovský, Slušovice, CZ

JUDr.Radan Večerka, Karlovy Vary, CZ

Zdeněk Hrdý, Chomutov, CZ

EMARKO, a.s., Varnsdorf, CZ

EMARKO a.s., Varnsdorf, CZ

BAROID TECHNOLOGY, INC.,společnost
organizovaná podle zákonů státu Delaware,
Houston, US, TX

KWĚTY ČESKÉ akciová společnost, Praha 2,
CZ

Avecia Limited, Manchester, Blackley, GB

DIXONS  GROUP plc, Hemel Hempstead,
Hertfordshire, GB

DIXONS GROUP plc, Hemel Hempstead,
Hertfordshire, GB

RAMA BOHEMIA, a.s., Praha 2, CZ

Pharmacia Enterprises S.A., Luxembourg, LU

Marker International GmbH (Schweiz), Baar,
CH

AstraZeneca UK Limited, London, GB

Beech-Nut Nutrition Corporation, St. Louis,
US, MO

Powers Products III, LLC, New Rochelle, US,
NY

BSN medical GmbH & Co. KG, Hamburg, DE

Kvaerner Pulping Technologies AB, Karlstad,
SE

Kvaerner Pulping AB, Karlstad, SE

Philipp Brothers Chemicals, Inc., Fort Lee, US,
NJ

BSN medical GmbH & Co. KG, Hamburg, DE

T. J. Smith & Nephew Limited, Hull HU3 2BN,
GB

DUMEX-ALPHARMA A/S, Copenhagen S, DK

DUMEX-ALPHARMA ApS, Copenhagen S,
DK

Edinburgh Holdings Limited, Charlestown,
Nevis, KN

BSN medical GmbH & Co. KG, Hamburg, DE

ČESKÝ OKRUH 98 s.r.o., Slušovice, CZ

PRO INREA, a.s., Karlovy Vary, CZ

REN Company spol.s r.o., Chomutov, CZ

VITANA, a.s., Byšice, CZ

VITANA, a.s., Byšice, CZ

Halliburton Energy Services, Inc., Carrollton,
US, TX

KWĚTY ČESKÉ, s.r.o., Praha 2, CZ

170222

170296

170297

170429

170572

170635

170764

170833

171055

171109

171190

171190

171478

171675

171676

171915

171915

171931

172026

172109

172713

172791

172839

172842

172878

173047

Číslo zápisu Dřívější majitel Nynější majitel S účinností
od:
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25.10.2001

25.10.2001

25.10.2001

25.10.2001

25.10.2001

05.10.2001

03.10.2001

03.10.2001

03.10.2001

03.10.2001

29.10.2001

19.10.2001

26.10.2001

17.10.2001

19.10.2001

25.10.2001

19.10.2001

18.10.2001

04.10.2001

25.10.2001

11.10.2001

16.10.2001

23.10.2001

15.10.2001

11.10.2001

11.10.2001

03.10.2001

KWĚTY ČESKÉ, s.r.o., Praha 2, CZ

KWĚTY ČESKÉ akciová společnost, Praha 2,
CZ

KWĚTY ČESKÉ, s.r.o., Praha 2, CZ

KWĚTY ČESKÉ akciová společnost, Praha 2,
CZ

KWĚTY ČESKÉ, s.r.o., Praha 2, CZ

Beecham Group p.l.c., Brentford, Middlesex,
GB

TYCO INTERNATIONAL (US) INC., Exeter,
US, NH

KHPC Holding, Mansfield, US, MA

Laktos Praha, spol. s r.o., Praha 4, CZ

Svaz producentů a zpracovatelů biopotravin
PRO-BIO, Šumperk, CZ

CITICORP, společnost zřízená podle zákonů
státu Delaware, New York, US, NY

Voyta Corporation, společnost zřízená podle
zákonů státu New York, Newport Beach, US,
CA

Huhtamäki Oyj, Espoo, FI

Radek Márovec, Praha 4 - Modřany, CZ

Voyta Corporation, společnost zřízená podle
zákonů státu New York, Newport Beach, US,
CA

Przedsiebiorstwo Przemyslu Spirytusowego
POLMOS, Varšava, PL

Hotel "Paříž" Praha s.r.o., Praha 1, CZ

Evžen Rajf, Krnov, CZ

TULTEX CORPORATION, společnost
zřízená podle zákonů státu Virginia,
Martinsville, US, VA

Swift Adhesives,Inc., Downers Grove, US, IL

Syngenta Limited, London, GB

Tandy Corporation, společnost zřízená podle
zákonú státu Delaware, Fort Worth, US, TX

Judita Mašková,, Plzeň, CZ

CMP MEDIA, INC., společnost zřízena podle
zákonů státu Delaware, Manhasset, US, NY

Syngenta Limited, London, GB

Syngenta Limited, London, GB

Zeneca Limited, Londýn, GB

MONA spol.s r.o., Praha 2, CZ

KWĚTY ČESKÉ, s.r.o., Praha 2, CZ

MONA spol.s r.o., Praha 2, CZ

KWĚTY ČESKÉ, s.r.o., Praha 2, CZ

MONA spol.s r.o., Praha 2, CZ

F.Hoffmann-La Roche AG, Basel, CH

KHPC Holding, Mansfield, US, MA

THE KENDALL COMPANY LP, Mansfield,
US, MA

LAKTOS, a.s., Praha 4, CZ

PRO-BIO, svaz ekologických zemědělců,
Šumperk, CZ

i-flex solutions limited, Mumbai, Maharashatra,
IN

Jan Šrajer, Praha 6, CZ

LEIRAS OY, Turku, FI

RAMA BOHEMIA, a.s., Praha 2, CZ

Jan Šrajer, Praha 6, CZ

Lubuska Wytwórnia Wódek Gatunkowych
"Polmos", Zielona Góra, PL

Hotel "Paříž" Praha, a.s., Praha 1, CZ

RAKORD R&R, spol.s.r.o., Krnov, CZ

Russell Corporation, Atlanta, US, GA

REICHHOLD CHEMICALS, INC., Durham,
US, NC

AstraZeneca UK Limited, London, GB

TRS Quality, Inc., Wilmington, US, DE

PALETA spol. s r.o., Plzeň- jih, CZ

CMP MEDIA L.L.C., Manhasset, US, NY

AstraZeneca UK Limited, London, GB

AstraZeneca UK Limited, London, GB

KVAERNER METALS DAVY LIMITED,
Stockton on Tees, GB

173047

173048

173048

173049

173049

173058

173166

173166

173206

173334

173592

173870

174104

174199

174352

174409

175089

175238

175348

175568

175829

176174

176176

176193

176783

176784

177905

Číslo zápisu Dřívější majitel Nynější majitel S účinností
od:
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15.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

24.10.2001

25.10.2001

04.10.2001

10.10.2001

04.10.2001

05.10.2001

12.10.2001

12.10.2001

12.10.2001

12.10.2001

11.10.2001

12.10.2001

25.10.2001

16.10.2001

11.10.2001

15.10.2001

11.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

03.10.2001

03.10.2001

25.10.2001

18.10.2001

10.10.2001

05.10.2001

BESS M+M, v.o.s., Teplice, CZ

Hynek Matuška - HERBATA, Strančice, CZ

Hynek Matuška - HERBATA, Strančice, CZ

Hynek Matuška - HERBATA, Strančice, CZ

RON MATUSALEM & MATUSA OF
FLORIDA, INC., City of Miami, US, FL

Cukrovar Litovel, a.s., Litovel, CZ

BRYGGERIGRUPPEN A/S, DK-4640 Fakse,
DK

EMARKO, a.s., Varnsdorf, CZ

Ivo Martinek, Určice, CZ

CHIVAS 2000, Paisley, Scotland, GB

CHIVAS 2000, Paisley, Scotland, GB

CHIVAS 2000, Paisley, Scotland, GB

CHIVAS 2000, Paisley, Scotland, GB

CHIVAS 2000, Paisley, Scotland, GB

Syngenta Limited, London, GB

Syngenta Limited, London, GB

SEAGATE TECHNOLOGY, INC., Scotts
Valley, US, CA

VISIMPEX a.s., Přerov, CZ

Syngenta Limited, London, GB

KAVEX GROUP, spol. s r.o., Plzeň, CZ

Syngenta Limited, London, GB

Ing.Ferdinand Němec, Slaný, CZ

Ing.Ferdinand Němec, Slaný, CZ

TYCO INTERNATIONAL (US) INC., Exeter,
US, NH

KHPC Holding, Mansfield, US, MA

LE GEAR HOLDINGS s.r.o., Praha 4, CZ

Cadbury Beverages Canada Inc., Burlington,
Ontario, L7R 4S9, CA

Petr Hozák, Praha 4 Krč, CZ

Walki Sack s.r.o., Úvalno 343, CZ

BESS M & M s.r.o., Novosedlice, CZ

HERBATA, s.r.o., Horní Kruty, CZ

HERBATA, s.r.o., Horní Kruty, CZ

HERBATA, s.r.o., Horní Kruty, CZ

1872 HOLDINGS, V.O.F. a general partnership
organized and existing under the laws of the
Netherlands, Road Town, BV

MELI,a.s., Smržice, CZ

JYSKE BRYG HOLDING A/S, Arhus C, DK

VITANA, a.s., Byšice, CZ

ELMO-PLAST s.r.o., Prostějov, CZ

CHIVAS BROTHERS LIMITED, Paisley,
Scotland, GB

CHIVAS BROTHERS LIMITED, Paisley,
Scotland, GB

CHIVAS BROTHERS LIMITED, Paisley,
Scotland, GB

CHIVAS BROTHERS LIMITED, Paisley,
Scotland, GB

CHIVAS BROTHERS LIMITED, Paisley,
Scotland, GB

AstraZeneca UK Limited, London, GB

AstraZeneca UK Limited, London, GB

SEAGATE TECHNOLOGY LLC, Scotts
Valley, US, CA

LEVI International a.s., Přerov, CZ

AstraZeneca UK Limited, London, GB

KAVEX - GRANIT HOLDING a. s., Plzeň, CZ

AstraZeneca UK Limited, London, GB

Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a
služby, Praha 10, CZ

Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a
služby, Praha 10, CZ

KHPC Holding, Mansfield, US, MA

THE KENDALL COMPANY LP, Mansfield,
US, MA

LE EURO-GEAR spol. s r.o., Praha 4, CZ

CADBURY LIMITED, Bournville,
Birmingham B30 2LU, GB

REVYKO spol.s r.o., Praha 4, CZ

APEX INTERNATIONAL s.r.o., Opava, CZ

177957

178843

178844

178845

179517

179717

179883

179890

180310

180409

180410

180411

180412

180413

181128

181179

182144

182151

182212

182364

182661

182816

182865

182901

182901

183826

184738

185252

186106

Číslo zápisu Dřívější majitel Nynější majitel S účinností
od:
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18.10.2001

04.10.2001

11.10.2001

10.10.2001

03.10.2001

03.10.2001

03.10.2001

15.10.2001

18.10.2001

24.10.2001

03.10.2001

23.10.2001

11.10.2001

05.10.2001

11.10.2001

24.10.2001

18.10.2001

05.10.2001

03.10.2001

05.10.2001

05.10.2001

08.10.2001

08.10.2001

18.10.2001

10.10.2001

03.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

NOWACO Czech Republic s.r.o., Praha 5 -
Smíchov, CZ

MESIT INTERNATIONAL CO. LIMITED,
Dublin 2, IE

Syngenta Limited, London, GB

Cytec Technology Corp., Wilmington, US, DE

TYCO INTERNATIONAL (US) INC., Exeter,
US, NH

KHPC Holding, Mansfield, US, MA

SEAGATE TECHNOLOGY, INC., Scott
Valley, US, CA

H & J COMPUTERS spol.s r.o. v likvidaci,
Praha 6, CZ

BAHLSEN KG, Hannover, DE

TRAVYKO spol. s r.o., Brno, CZ

DAEWOO CORPORATION, Seoul, KR

WETEST Děčín,, Děčín VII, CZ

Syngenta Limited, London, GB

Syngenta Limited, London, GB

Syngenta Limited, London, GB

TRAVYKO spol. s r.o., Brno, CZ

TRAVYKO spol. s r.o., Brno, CZ

Intersigma Hydraulic, spol. s r.o., Praha 2, CZ

British American Tobacco (Brands) Limited,
London, GB

SEQUUS PHARMACEUTICALS, INC., Menlo
Park, US, CA

ALZA CORPORATION, Mountain View, US,
CA

National Gypsum Company, společnost zřízená
podle zákonů státu Delaware, Charlotte, US,
NC

National Gypsum Company, společnost zřízená
podle zákonů státu Delaware, Charlotte, US,
NC

BAHLSEN KG, Hannover, DE

HORTEXIM spol. s r.o., Praha 6, CZ

CLINTEC BENELUX S.A., 1140 Brussels, BE

EMARKO, a.s., Varnsdorf, CZ

EMARKO, a.s., Varnsdorf, CZ

NOWACO A/S, Aalborg, DK

MESIT holding a.s., Uherské Hradiště, CZ

AstraZeneca UK Limited, London, GB

Ciba Speciality Chemicals Holding Inc., Basel,
CH

KHPC Holding, Mansfield, US, MA

THE KENDALL COMPANY LP, Mansfield,
US, MA

SEAGATE TECHNOLOGY LLC, Scotts
Valley, US, CA

H&J Computers Plus-Plzeň, spol. s r.o., Plzeň,
CZ

Lorenz Bahlsen Snacks GmbH & Co.KG,
Hannover, DE

Starobrno, a.s., Brno, CZ

Daewoo International Corporation, Seoul, KR

KREDIT DĚČÍN, a.s., Děčín I, CZ

AstraZeneca UK Limited, London, GB

AstraZeneca UK Limited, London, GB

AstraZeneca UK Limited, London, GB

Starobrno, a.s., Brno, CZ

Starobrno, a.s., Brno, CZ

INTERSIGMA INDUSTRIAL a.s., Praha 2, CZ

Imperial Tobacco Limited, Bristol BS99 7UJ,
GB

ALZA CORPORATION, Mountain View, US,
CA

INTERMUNE PHARMACEUTICALS, INC.,
Burlingame, US, CA

National Gypsum Properties, LLC, Charlotte,
US, NC

National Gypsum Properties, LLC, Charlotte,
US, NC

Lorenz Bahlsen Snacks GmbH & Co. KG,
Hannover, DE

HORTEX HOLDING S.A., Plonsk, PL

Baxter International Inc., Deerfield, US, IL

VITANA, a.s., Byšice, CZ

VITANA, a.s., Byšice, CZ

186113

186721A

187008

187473

187579

187579

187586

187622

188746

188836

189047

189124

189231

189232

189233

189458

189459

189518

189632

190459

190459

191129

191130

191383

192397

193105

194985

194986

Číslo zápisu Dřívější majitel Nynější majitel S účinností
od:
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10.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

23.10.2001

25.10.2001

25.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

19.10.2001

26.10.2001

08.10.2001

12.10.2001

25.10.2001

23.10.2001

23.10.2001

08.10.2001

23.10.2001

15.10.2001

24.10.2001

24.10.2001

19.10.2001

29.10.2001

26.10.2001

19.10.2001

10.10.2001

15.10.2001

15.10.2001

15.10.2001

19.10.2001

16.10.2001

18.10.2001

EMARKO, a.s., Varnsdorf, CZ

EMARKO, a.s., Varnsdorf, CZ

EMARKO, a.s., Varnsdorf, CZ

LL-TROST-UNISONO s. r. o., Pardubice, CZ

Connors Bros., Limited, New Brunswick, CA

Weston Inc, Toronto, CA

EMARKO, a.s., Varnsdorf, CZ

EMARKO, a.s., Varnsdorf, CZ

EMARKO, a.s., Varnsdorf, CZ

EMARKO, a.s., Varnsdorf, CZ

EMARKO, a.s., Varnsdorf, CZ

EMARKO, a.s., Varnsdorf, CZ

Iiyama Electric Co., Ltd., Nagano, JP

RINGIER ČR a.s., Praha 3, CZ

Petr MAKOVIČKA, Praha 1, CZ

Ing. Zbyněk Hanzal, Liberec 14, CZ

Accenture LLP, Chicago, US, IL

Miroslav Ziegrosser, Prachatice, CZ

Coherent, Inc., Santa Clara, US, CA

Champion Products, Inc., Winston-Salem, US,
NC

EUTECH akciová společnost, Šternberk, CZ

Reznor Europe NV, Menen, BE

ITO CS s.r.o., Praha 1, CZ

ITO CS s.r.o., Praha 1, CZ

MARUTO s.r.o., Praha 4 - Libuš, CZ

EUROSEAL, s.r.o., Liberec III, CZ

Pavel Kupilík, Holýšov, CZ

NUTREND s.r.o., Olomouc, CZ

FCC Folprecht System, s.r.o., Ostrava, CZ

CMP Media Inc., společnost zřízená podle
zákonů státu Delaware, Manhasset, US, NY

CMP Media Inc., společnost zřízena podle
zákonů státu Delaware, Manhasset, US, NY

BEIERSDORF AG, Hamburg, DE

SELIKO Opava, a.s., Opava, CZ

Tandy Corporation, Fort Worth, US, TX

POVODÍ ODRY, a.s., Ostrava 1, CZ

VITANA, a.s., Byšice, CZ

VITANA, a.s., Byšice, CZ

VITANA, a.s., Byšice, CZ

Irena Vosyková, Sezemice, CZ

Weston Inc, Toronto, CA

Weston Foods Corp., Toronto, CA

VITANA, a.s., Byšice, CZ

VITANA, a.s., Byšice, CZ

VITANA, a.s., Byšice, CZ

VITANA, a.s., Byšice, CZ

VITANA, a.s., Byšice, CZ

VITANA, a.s., Byšice, CZ

IIYAMA Corporation, Nigata, JP

BertelsmannSpringer CZ s.r.o., Praha 2, CZ

Ing. Ludmila Šimůnková, Praha 4, CZ

Veseko, a.s., Velký Šenov, CZ

Arthur Andersen LLP, Chicago, US, IL

HIGHWAY 613 s.r.o., Praha 10, CZ

Laser Industries Ltd., Tel Aviv, IL

CHAMPION PRODUCTS EUROPE
LIMITED, Dublin 2, IE

MPM - QUALITY v.o.s., Frýdek - Místek, CZ

THOMAS & BETTS INTERNATIONAL,
INC., a Delaware corporation, Sparks, US, NV

Eva Chmelařová - Chmelař, Praha 4, CZ

Eva Chmelařová - Chmelař, Praha 4, CZ

CZ MARUTO s.r.o., Praha 10 - Záběhlice, CZ

EUROSEAL, a.s., Liberec III, CZ

KABELOVNA KABEX a.s., Holýšov, CZ

NUTREND D.S., a.s., Olomouc - Chválkovice,
CZ

QLine a.s., Ostrava, CZ

CMP Media L.L.C., společnost zřízena podle
zákonů státu Delaware, Manhasset, US, NY

CMP Media L.L.C., společnost zřízena podle
zákonů státu Delaware, Manhasset, US, NY

tesa AG, Hamburg, DE

Nealko nápoje a.s., Olomouc, CZ

TRS Quality, Inc., Wilmington, US, DE

Povodí Odry, státní podnik, Ostrava 1, CZ

194987

195008

195205

195549

195832

195832

196125

196126

196127

196128

196129

196130

196294

197185

197692

198411

198573

199124

199609

199784

200216

200347

200443

200444

201764

201910

202129

202214

202531

203152

203153

203743

203777

204789

204827

Číslo zápisu Dřívější majitel Nynější majitel S účinností
od:
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17.10.2001

17.10.2001

19.10.2001

17.10.2001

17.10.2001

17.10.2001

25.10.2001

25.10.2001

25.10.2001

25.10.2001

25.10.2001

11.10.2001

05.10.2001

19.10.2001

16.10.2001

10.10.2001

19.10.2001

29.10.2001

26.10.2001

10.10.2001

29.10.2001

19.10.2001

03.10.2001

03.10.2001

19.10.2001

25.10.2001

25.10.2001

25.10.2001

25.10.2001

Ústav lékařské kosmetiky, s.r.o., Praha 2, CZ

Ústav lékařské kosmetiky, s.r.o., Praha 2, CZ

NUTREND s.r.o., Olomouc, CZ

Ústav lékařské kosmetiky, spol. s r.o., Praha 2,
CZ

Ústav lékařské kosmetiky, spol. s r.o., Praha 2,
CZ

Ústav lékařské kosmetiky, spol. s r.o., Praha 2,
CZ

UPONOR B.V., Amsterdam, NL

UPONOR B.V., Amsterdam, NL

UPONOR B.V., Amsterdam, NL

UPONOR B.V., Amsterdam, NL

UPONOR B.V., Amsterdam, NL

ZN 1. zemská a.s., Praha 2, CZ

Sequus Pharmaceuticals, Inc., Menlo Park, US,
CA

NUTREND s.r.o., Olomouc, CZ

NICEPROD LTD., Spring Valley, US, NY

EMARKO, a.s., Varnsdorf, CZ

NUTREND s.r.o., Olomouc, CZ

H + W, spol. s r.o., Praha 8, CZ

BAUSCH & LOMB INCORPORATED,
Rochester, US, NY

EMARKO, a.s., Varnsdorf, CZ

MAGLO TOYS s.r.o., Strakonice I, CZ

MISS 22 s.r.o., Pardubice, CZ

Clintec Benelux S.A., Brussels, BE

Clintec Benelux S.A., Brussels, BE

Beiersdorf AG, Hamburg, DE

THE GILLETTE COMPANY, Boston, US,
MA

THE GILLETTE COMPANY, Boston, US,
MA

THE GILLETTE COMPANY, Boston, US,
MA

THE GILLETTE COMPANY, Boston, US,
MA

OMNIPOL a.s., Praha 1, CZ

OMNIPOL a.s., Praha 1, CZ

NUTREND D.S., a.s., Olomouc - Chválkovice,
CZ

OMNIPOL a.s., Praha 1, CZ

OMNIPOL a.s., Praha 1, CZ

OMNIPOL a.s., Praha 1, CZ

UPONOR INNOVATION AB, Fristad, SE

UPONOR INNOVATION AB, Fristad, SE

UPONOR INNOVATION AB, Fristad, SE

UPONOR INNOVATION AB, Fristad, SE

UPONOR INNOVATION AB, Fristad, SE

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

ALZA CORPORATION, Mountain View, US,
CA

NUTREND D.S., a.s., Olomouc - Chválkovice,
CZ

AMERICAN/NICEPROD., INC., společnost
zřízená podle zákonů státu Delaware, Irvine,
US, CA

VITANA, a.s., Byšice, CZ

NUTREND D.S., a.s., Olomouc - Chválkovice,
CZ

BIOPROSPECT PRAHA, s.r.o., Praha 8, CZ

LUXOTTICA LEASING S.p.A., Agordo, IT

VITANA, a.s., Byšice, CZ

U S.IMPORT s.r.o., Strakonice I., CZ

TULIPÁN reklama a propagace s.r.o.,
Pardubice, CZ

Baxter International Inc., Deerfield, US, IL

Baxter International Inc., Deerfield, US, IL

BSN medical GmbH & Co. KG, Hamburg, DE

Berol Corporation, Freeport, US, IL

Berol Corporation, Freeport, US, IL

Berol Corporation, Freeport, US, IL

Berol Corporation, Freeport, US, IL

204913

204915

205134

205232

205233

205234

205401

205402

205403

205404

205405

205622

205726

205803

206240

206316

206497

207311

207523

208364

208512

208796

208942

208943

209004

209662

209663

209664

209665

Číslo zápisu Dřívější majitel Nynější majitel S účinností
od:
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10.10.2001

03.10.2001

03.10.2001

22.10.2001

15.10.2001

15.10.2001

08.10.2001

19.10.2001

22.10.2001

04.10.2001

11.10.2001

18.10.2001

19.10.2001

15.10.2001

15.10.2001

15.10.2001

18.10.2001

08.10.2001

26.10.2001

03.10.2001

23.10.2001

16.10.2001

05.10.2001

25.10.2001

25.10.2001

18.10.2001

18.10.2001

19.10.2001

25.10.2001

23.10.2001

FCC Folprecht System, s.r.o., Ostrava, CZ

Theratronics International Limited, Kanata,
Ontario, CA

Theratronics International Limited, Kanata,
Ontario, CA

JIŘÍ KUBÁT, Břehy, Přelouč, CZ

Beiersdorf AG, Hamburg, DE

Martin Bajtl, Praha 5, CZ

OFT BROKERS spol. s r.o., Praha 4, CZ

NUTREND s.r.o., Olomouc, CZ

Kaspo - Orcar s.r.o., Moravská Ostrava, CZ

WINERGO s. r. o., Liberec 30, CZ

W.A.G. group spol. s r.o., Praha 1, CZ

Bahlsen KG., Hannover, DE

NUTREND s.r.o., Olomouc, CZ

CPM Media Inc., společnost zřízena podle
zákonů státu Delaware, Manhasset, US, NY

CPM Media Inc., společnost zřízená podle
zákonů státu Delaware, Manhasset, US, NY

CMP Media Inc., společnost zřízena podle
zákonů státu Delaware, Manhasset, US, NY

Ing. Talich Pavel, Planá nad Lužnicí, CZ

Champion Products Inc., Winston-Salem, US,
NC

BOHEMIA TECHNOLOGY, a.s., Praha 2, CZ

BONTAZ CENTRE CZ, s.r.o., Praha 1, CZ

INTRESTAV spol. s r.o., Ústí nad Labem, CZ

MEDICON, spol. s r.o., Praha 4, CZ

Fill s.r.o., Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, CZ

KWĚTY ČESKÉ, a.s., Praha 2, CZ

KWĚTY ČESKÉ, s.r.o., Praha 2, CZ

Tomáš Vavřík, Brno, CZ

AstraZeneca AB, Södertälje, SE

Yankee Polish Lüth GmbH+Co., D-21463
Reinbek, DE

Cineplex Odeon (Barbados) Inc., Hastings,
Christ Church, BB

BRAKEMA Invest spol. s r.o., Český Krumlov,
CZ

QLine a.s., Ostrava, CZ

MDS Nordion Inc., Kanata, Ontario, CA

MDS Nordion Inc., Kanata, Ontario, CA

NOVA GAS, s.r.o., Brno, CZ

tesa AG, Hamburg, DE

Dita Křížová, Praha 9, CZ

Michael Smelík, Praha 8, CZ

NUTREND D.S., a.s., Olomouc - Chválkovice,
CZ

1. Kaspo-Orcar, a.s., Moravská Ostrava, CZ

ABI tuning, s. r. o., Liberec 14, CZ

W.A.G. minerální paliva, a.s., Praha 1, CZ

Lorenz Bahlsen Snacks GmbH & Co. KG,
Hannover, DE

NUTREND D.S., a.s., Olomouc - Chválkovice,
CZ

CMP Media L.L.C., společnost zřízena podle
zákonů státu Delaware, Manhasset, US, NY

CMP Media L.L.C., společnost zřízena podle
zákonů státu Delaware, Manhasset, US, NY

CMP Media L.L.C., společnost zřízena podle
zákonů státu Delaware, Manhasset, US, NY

ORIN, spol.s r.o., Český Krumlov, CZ

CHAMPION PRODUCTS EUROPE
LIMITED, Dublin 2, IE

SECAR BOHEMIA, a.s., Kamenice 550, CZ

BONTAZ CENTRE, Les Valignons, Marnaz,
FR

VICTORIA H.M. s.r.o., Ústí nad Labem, CZ

MEDICON  a.s., Praha 4, CZ

Fill SW servis s.r.o., Frýdek-Místek, CZ

KWĚTY ČESKÉ, s.r.o., Praha 2, CZ

MONA spol.s r.o., Praha 2, CZ

TOMI CZ, a.s., Brno, CZ

Merck & Co. Inc,, Whitehouse Station, US, NJ

S.C.JOHNSON & SON, INC., Racine, US, WI

Europlex B.V. a Netherlands corporation,
World Trade Center, P.O.BOX 724,
Amsterdam, NL

CTP Project Invest, spol. s r.o., Humpolec, CZ

209674

211172

211173

211785

212272

212424

213218

213789

215273

215622

216525

216768

217302

217805

217806

217807

217872

219021

219843

220502

221287

221430

221795

221909

221909

222440

223280

223652

223740

224177

Číslo zápisu Dřívější majitel Nynější majitel S účinností
od:
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18.10.2001

03.10.2001

26.10.2001

16.10.2001

09.10.2001

03.10.2001

18.10.2001

18.10.2001

19.10.2001

03.10.2001

16.10.2001

03.10.2001

26.10.2001

03.10.2001

03.10.2001

03.10.2001

22.10.2001

03.10.2001

17.10.2001

05.10.2001

08.10.2001

30.10.2001

30.10.2001

03.10.2001

23.10.2001

11.10.2001

22.10.2001

26.10.2001

26.10.2001

10.10.2001

AstraZeneca AB, Södertälje, SE

ZLÍN GROUP a.s., Zlín, CZ

PRAGOFIT a.s., Praha 2, CZ

GALAXY CZ, s.r.o., Praha 2, CZ

WEGO, společnost s ručením omezeným,
Hradec Králové, CZ

TOP Models s.r.o., Slaný, CZ

Ing. Jaroslav Mikšík, Brno, CZ

DEN a.s., Olomouc, CZ

Yankee Polish Lüth GmbH + Co., Reinbeck,
DE

BONTAZ CENTRE CZ, s.r.o., Praha 1, CZ

VISIMPEX a.s., Přerov, CZ

ZLÍN GROUP, a.s., Zlín, CZ

Pragofit a.s., Praha 2, CZ

ZENIT spol. s r.o., Praha 5, CZ

ZENIT spol. s r.o., Praha 5, CZ

ZENIT spol. s r.o., Praha 5, CZ

OLYMPIK HOLDING a.s., Praha 8, CZ

ZENIT spol. s r.o., Praha 5, CZ

Ústav lékařské kosmetiky s.r.o., Praha 2, CZ

RINOL Aktiengesellschaft, D-71272
Renningen, DE

Sabat spol.s r.o., Třebíč, CZ

Automotive Products plc, Leamington Spa
Warwickshire CV31 3ER, GB

Automotive Products Group Limited,
Leamington Spa, Warwichshire CV31 3ER, GB

BONTAZ CENTRE CZ, s.r.o., Praha 1, CZ

VERMIKO, s.r.o., Praha 9 - Čakovice, CZ

OFO - Opavská finančně obchodní a.s.,
Ostrava-Jih, CZ

Jesenické prameny, s.r.o., Nová Pláň č.p. 61,
CZ

J & J - JAKUBISKO FILM, s.r.o., Praha 4, CZ

J & J - JAKUBISKO FILM, s.r.o., Praha 4, CZ

Syngenta Limited, Haslemere, GB

Merck & Co. Inc., Whitehouse Station, US, NJ

CEBO, a.s., Zlín, CZ

Ing. Ondřej MAREK, Kokory č. 164, CZ

Galaxy Czech s.r.o., Praha 1, CZ

DK Marketing Group spol. s r.o., Praha 4, CZ

Kutina Karel, Praha 6, CZ

Skaut, s.r.o., Brno, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

S.C.JOHNSON & SON, INC., Racine, US, WI

BONTAZ CENTRE, Les Valignons, Marnaz,
FR

LEVI International a.s., Přerov, CZ

CEBO, a.s., Zlín, CZ

Ing. Ondřej MAREK, Kokory č. 164, CZ

BRETT MARTIN LIMITED, Mallusk, Co.
Antrim, GB

BRETT MARTIN LIMITED, Mallusk, Co.
Antrim, GB

BRETT MARTIN LIMITED, Mallusk, Co.
Antrim, GB

OLYMPIK HOLDING a.s., Praha 8, CZ

BRETT MARTIN LIMITED, Mallusk, Co.
Antrim, GB

OMNIPOL a.s., Praha 1, CZ

DUROMIT-BETON-GESELLSCHAFT Dipl.-
Ing. WESTPHAL, SACHSE & Co., Berlin, DE

AIR ČENKOV a.s., Čenkov č. 50, CZ

Automotive Products Group Limited,
Leamington Spa, Warwichshire CV31 3ER, GB

Delphi Technologies, Inc., Troy, US, MI

BONTAZ CENTRE, Les Valignons, Marnaz,
FR

EXE CZ s.r.o., Chomutov, CZ

OFO INVESTMENTS LTD, London, GB

Jesenické prameny Nová Pláň, a.s., Nová Pláň
čp. 61, CZ

OVOGLAS spol.s r.o., Praha 6, CZ

OVOGLAS spol.s r.o., Praha 6, CZ

Avecia Limited, Manchester, Blackley, GB

224399

224579

224741

224902

225050

225065

225266

225349

225630

225850

225945

226074

226748

226866

226867

226869

227293

227425

227533

227666

227688

227853

227853

228080

228506

228941

229361

229787

229788

230205

Číslo zápisu Dřívější majitel Nynější majitel S účinností
od:
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19.10.2001

17.10.2001

18.10.2001

05.10.2001

23.10.2001

26.10.2001

26.10.2001

16.10.2001

25.10.2001

12.10.2001

19.10.2001

23.10.2001

23.10.2001

23.10.2001

24.10.2001

05.10.2001

22.10.2001

03.10.2001

22.10.2001

30.10.2001

MISS 22 s.r.o., Pardubice, CZ

Kieslich Jan, Hradec Králové, CZ

TRAVYKO spol.s r.o., Brno, CZ

TABBRA, spol. s r.o., Ostrava - Vítkovice, CZ

EUTECH akciová společnost, Šternberk, CZ

Humlhanz Petr, Praha 1, CZ

Kupilík Pavel, Holýšov, CZ

UCB Pharma s.r.o., Praha 3, CZ

SOARE SEKT a.s., Jablonec nad Nisou, CZ

10 : 15 PROMOTION s.r.o., Praha 8, CZ

NUTREND s.r.o., Olomouc, CZ

Leitner S.p.A., Vipiteno, IT

Kieslich Jan, Hradec Králové, CZ

Novartis Czech Republic s.r.o., Praha 4, CZ

Janšta Lubomír, Tišnov, CZ

Bass International Holdings N.V., Amsterdam,
NL

Jesenické prameny, s.r.o., Nová Pláň čp. 61,
CZ

Asgari Samet GOODMAN, Ostrava-Bělský Les,
CZ

Jesenické prameny s.r.o., Nová Pláň čp. 61,
CZ

Ing. Zábranský Vladimír, Domažlice, CZ

GIOCOSA s.r.o., Pardubice, CZ

NOVA GAS, s.r.o., Brno, CZ

Starobrno, a.s., Brno, CZ

IMPROTOP, s.r.o., Ostrava-Kunčičky, CZ

MPM - QUALITY v.o.s., Frýdek - Místek, CZ

VÝBĚR REALITY, s.r.o., Praha 10, CZ

KABELOVNA KABEX a.s., Holýšov, CZ

UCB Farchim S.A. , Z.I.Planchy, Bulle, CH

CONTRI SPUMANTI S.P.A., Cazzano Di
Tramigna, IT

Dana Vítková, Klatovy, CZ

NUTREND D.S., a.s., Olomouc - Chválkovice,
CZ

Kässbohrer Geländefahrzeug AG, Senden, DE

NOVA GAS, s.r.o., Brno - město, CZ

Novartis AG, Basel, CH

TRIGA COLOR, a.s., Brno-venkov, CZ

Brandbrew S.A., Luxembourg, LU

Jesenické prameny Nová Pláň, a.s., Nová Pláň
čp. 61, CZ

Sedat Kosova, Ostrava - Poruba, CZ

Jesenické prameny Nová Pláň, a.s., Nová Pláň
čp. 61, CZ

STŘECHA speciál, s.r.o., Praha 9, CZ

230306

230466

230500

231233

231447

231757

231959

232058

232111

232627

233533

233620

233680

233864

234720

234733

235251

236055

236087

236142

Číslo zápisu Dřívější majitel Nynější majitel S účinností
od:
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byla ke dni 25.10.2001 převedena na:

byla ke dni 22.10.2001 převedena na:

ČÁSTEČNÉ PŘEVODY OCHRANNÝCH ZNÁMEK

186903

206867

(111)

(111)

(510)

(510)

Ohňostroje, zábavní pyrotechnika (ve smyslu
zákona č. 174/92 Sb.); výrobky z kůže a
náhražek, kufry, cestovní a školní brašny z
kůže, deštníky, slunečníky, hole, biče,
postroje na koně a sedlářské výrobky;
obojky, vodítka, postroje a náhubky z kůže a
náhražek kůže pro domácí zvířata; hry,
hračky včetně stavebnic, modelářské
potřeby, tělocvičné a sportovní nářadí,
sportovní potřeby jinde nezařazené, rybářské
potřeby, nářadí pro zimní sporty, nářadí pro
sportovní hry, zboží plážové a koupací,
ozdoby na vánoční stromky.

(32) nealkoholické nápoje všeho druhu; (33)
vína všeho druhu, lihoviny, likéry; (41)
výchovná a zábavní činnost, produkční a
agenturní činnost v oblasti kultury.

(510)

(510)

(13) ohňostroje, zábavní pyrotechnika (ve
smyslu zákona č. 174/92 Sb.); (18) výrobky z
kůže a náhražek, kufry, cestovní a školní
brašny z kůže, deštníky, slunečníky, hole,
biče, postroje na koně a sedlářské výrobky,
obojky, vodítka, postroje a náhubky z kůže a
náhražek kůže pro domácí zvířata.

(32) nealkoholické nápoje všeho druhu; (41)
výchovná a zábavní činnost, produkční a
agenturní činnost v oblasti kultury.

a

a

186903A

206867A

(111)

(111)

(510)

(510)

(28) hry, hračky včetně stavebnic,
modelářské potřeby, tělocvičné a sportovní
nářadí, sportovní potřeby jinde nezařazené,
rybářské potřeby, nářadí pro zimní sporty,
nářadí pro sportovní hry, zboží plážové a
koupací, ozdoby na vánoční stromky.

(33) vína všeho druhu, lihoviny, likéry.

186903

206867

(111)

(111)

(730)

(730)

Václav Smrž, Šumperk, CZ

WTM s.r.o., Praha 4, CZ

(730)

(730)

adidas-Salomon AG, Herzogenaurach, DE

Moravské vinařské závody s.r.o., Frýdek -
Místek, CZ

(730)

(730)

Václav Smrž, Šumperk, CZ

WTM s.r.o., Praha 4, CZ
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05.10.2001

05.10.2001

18.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

08.10.2001

08.10.2001

15.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

11.10.2001

11.10.2001

16.10.2001

12.10.2001

22.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

18.10.2001

15.10.2001

18.10.2001

22.10.2001

12.10.2001

18.10.2001

22.10.2001

11.10.2001

11.10.2001

16.10.2001

ZMĚNY V ÚDAJÍCH O MAJITELÍCH OCHRANNÝCH ZNÁMEK

Alfa Laval Holdings Amsterdam Aktiebolag, Lund, SE

Alfa Laval AB, Lund, SE

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

ExxonMobil Oil Corporation, Irving, US, TX

ExxonMobil Oil Corporation, Irving, US, TX

Groz-Beckert Czech s.r.o., České Budějovice, CZ

Groz-Beckert Czech s.r.o., České Budějovice, CZ

ExxonMobil Oil Corporation, Irving, US, TX

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

ZENECA LIMITED, London, GB

Syngenta Limited, London, GB

ESKA Cheb s.r.o., Cheb, CZ

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

Syngenta Limited, London, GB

Syngenta Limited, Haslemere, GB

Syngenta Limited, London, GB

Syngenta Limited, Haslemere, GB

Syngenta Limited, London, GB

Syngenta Limited, Haslemere, GB

Syngenta Limited, London, GB

Syngenta Limited, Haslemere, GB

PLIVA- Lachema a.s., Brno, CZ

Groz-Beckert Czech s.r.o., České Budějovice, CZ

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

ZBIROVIA, a.s., Praha 5- Lužiny, CZ

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

ZENECA LIMITED, London, GB

Syngenta Limited, London, GB

ESKA Cheb s.r.o., Cheb, CZ

90602

90602

92982

105838

105848

151029

151727

152557

152563

152790

153334

153334

153908

153976

154109

154178

154178

154179

154179

154180

154180

154181

154181

154425

155238

155371

155382

155481

155485

155940

156048

156048

156161

Číslo zápisu Majitel S účinností
od:
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30.10.2001

29.10.2001

16.10.2001

12.10.2001

08.10.2001

11.10.2001

11.10.2001

25.10.2001

17.10.2001

19.10.2001

18.10.2001

22.10.2001

24.10.2001

17.10.2001

11.10.2001

11.10.2001

15.10.2001

15.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

17.10.2001

PLIVA - Lachema a.s., Brno, CZ

Mannesmann Demag Krauss-Maffei AG, München, DE

Syngenta Limited, Fernhurst, Haslemere, Surrey, GB

THE SEAGRAM COMPANY LTD., Waterloo, Ontario, CA

IVAX-CR a.s., Opava 9, CZ

ZENECA LIMITED, London, GB

Syngenta Limited, London, GB

ČPP TRANSGAS, státní podnik, Praha 2, CZ

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

Procter & Gamble AG, Petit-Lancy 1, CH

JUKI KABUSHIKI KAISHA (JUKI CORPORATION), Tokyo, JP

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

NABISCO, Inc., společnost zřízená podle zákonů státu New Jersey, Parsippany, US, NJ

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

ZENECA LIMITED, London, GB

Syngenta Limited, London, GB

Syngenta Limited, Haslemere, GB

Syngenta Limited, Haslemere, GB

ExxonMobil Oil Corporation, Irving, US, TX

ExxonMobil Oil Corporation, Irving, US, TX

ExxonMobil Oil Corporation, Irving, US, TX

ExxonMobil Oil Corporation, Irving, US, TX

ExxonMobil Oil Corporation, Irving, US, TX

ExxonMobil Oil Corporation, Irving, US, TX

ExxonMobil Oil Corporation, Irving, US, TX

ExxonMobil Oil Corporation, Irving, US, TX

ExxonMobil Oil Corporation, Irving, US, TX

ExxonMobil Oil Corporation, Irving, US, TX

ExxonMobil Oil Corporation, Irving, US, TX

ExxonMobil Oil Corporation, Irving, US, TX

ExxonMobil Oil Corporation, Irving, US, TX

ExxonMobil Oil Corporation, Irving, US, TX

ExxonMobil Oil Corporation, Irving, US, TX

ExxonMobil Oil Corporation, Irving, US, TX

ExxonMobil Oil Corporation, Irving, US, TX

ExxonMobil Oil Corporation, Irving, US, TX

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

156419

156475

156498

156965

157039

159250

159250

160334

160355

160450

160610

160709

161012

161114

161225

161225

161231

161787

161814

161815

161816

161817

161818

161819

161820

161821

161823

161824

161825

161827

161828

161829

161830

161831

161832

161833

162116

Číslo zápisu Majitel S účinností
od:
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08.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

17.10.2001

18.10.2001

04.10.2001

18.10.2001

22.10.2001

18.10.2001

15.10.2001

15.10.2001

15.10.2001

19.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

12.10.2001

04.10.2001

30.10.2001

03.10.2001

17.10.2001

30.10.2001

11.10.2001

11.10.2001

11.10.2001

11.10.2001

18.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

18.10.2001

18.10.2001

18.10.2001

18.10.2001

18.10.2001

18.10.2001

18.10.2001

17.10.2001

30.10.2001

Kabushiki  Kaisha Kenwood (also trading as Kenwood Corporation), Tokyo, JP

ExxonMobil Oil Corporation, Irving, US, TX

ExxonMobil Oil Corporation, Irving, US, TX

PLIVA- Lachema a.s., Brno, CZ

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

ExxonMobil Oil Corporation, Irving, US, TX

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

PLIVA- Lachema a.s., Brno, CZ

PLIVA- Lachema a.s., Brno, CZ

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

Procter & Gamble AG, Petit-Lancy 1, CH

ExxonMobil Oil Corporation, Irving, US, TX

ExxonMobil Oil Corporation, Irving, US, TX

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

ExxonMobil Oil Corporation, Irving, US, TX

PLIVA - Lachema a.s., Brno, CZ

ExxonMobil Oil Corporation, Irving, US, TX

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

PLIVA - Lachema a.s., Brno, CZ

ZENECA LIMITED, London, GB

Syngenta Limited, London, GB

ZENECA LIMITED, London, GB

Syngenta Limited, London, GB

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

PLIVA- Lachema a.s., Brno, CZ

PLIVA- Lachema a.s., Brno, CZ

PLIVA- Lachema a.s., Brno, CZ

PLIVA- Lachema a.s., Brno, CZ

PLIVA- Lachema a.s., Brno, CZ

PLIVA- Lachema a.s., Brno, CZ

PLIVA- Lachema a.s., Brno, CZ

PLIVA- Lachema a.s., Brno, CZ

PLIVA- Lachema a.s., Brno, CZ

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

PLIVA - Lachema a.s., Brno, CZ

162181

162387

162488

162528

162680

162707

162842

162859

162860

162961

162977

163057

163135

163299

163300

163353

163549

163554

163708

163722

163915

163933

163933

163935

163935

164632

164669

164671

164691

164724

164756

164757

164767

164769

164900

165111

165209

Číslo zápisu Majitel S účinností
od:
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17.10.2001

16.10.2001

16.10.2001

30.10.2001

30.10.2001

30.10.2001

18.10.2001

15.10.2001

08.10.2001

11.10.2001

11.10.2001

05.10.2001

05.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

11.10.2001

11.10.2001

11.10.2001

11.10.2001

08.10.2001

11.10.2001

11.10.2001

11.10.2001

11.10.2001

18.10.2001

15.10.2001

11.10.2001

11.10.2001

08.10.2001

08.10.2001

17.10.2001

11.10.2001

11.10.2001

22.10.2001

09.10.2001

12.10.2001

10.10.2001

Whitnash Plc, Leamington Spa, Warwickshire, GB

ESKA Cheb s.r.o., Cheb, CZ

ESKA Cheb s.r.o., Cheb, CZ

PLIVA - Lachema a.s., Brno, CZ

PLIVA - Lachema a.s., Brno, CZ

PLIVA - Lachema a.s., Brno, CZ

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

TORA, spol.s r.o., Spytihněv, CZ

VKR Holding A/S, Soborg, DK

ZENECA LIMITED, London, GB

Syngenta Limited, London, GB

Philip Morris ČR a.s., Kutná Hora, CZ

Philip Morris ČR a.s., Kutná Hora, CZ

ExxonMobil Oil Corporation, Irving, US, TX

ExxonMobil Oil Corporation, Irving, US, TX

ZENECA LIMITED, London, GB

Syngenta Limited, London, GB

ZENECA LIMITED, London, GB

Syngenta Limited, London, GB

VKR Holding A/S, Soborg, DK

ZENECA LIMITED, London, GB

Syngenta Limited, London, GB

ZENECA LIMITED, London, GB

Syngenta Limited, London, GB

PLIVA- Lachema a.s., Brno, CZ

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

ZENECA LIMITED, London, GB

Syngenta Limited, London, GB

VKR Holding A/S, Soborg, DK

VKR Holding A/S, Soborg, DK

PLIVA- Lachema a.s., Brno, CZ

ZENECA LIMITED, London, GB

Syngenta Limited, London, GB

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION, Seoul, KR

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

Syngenta Limited, London, GB

165225

165234

165235

165244

165245

165341

165411

165509

165698

165979

165979

165995

165996

166203

166204

166235

166235

166251

166251

166263

166279

166279

166340

166340

166446

166530

166700

166700

166757

166866

166872

166977

166977

167162

167267

167568

167627

Číslo zápisu Majitel S účinností
od:
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10.10.2001

15.10.2001

15.10.2001

08.10.2001

22.10.2001

10.10.2001

17.10.2001

30.10.2001

17.10.2001

15.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

30.10.2001

22.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

26.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

19.10.2001

19.10.2001

23.10.2001

26.10.2001

11.10.2001

11.10.2001

17.10.2001

17.10.2001

11.10.2001

17.10.2001

29.10.2001

17.10.2001

16.10.2001

05.10.2001

18.10.2001

08.10.2001

17.10.2001

23.10.2001

Syngenta Limited, Haslemere, GB

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

CHAMPION PRODUCTS INC., Winston-Salem, US, NC

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

Thomson Multimedia Inc., Indianapolis, US, IN

PLIVA- Lachema a.s., Brno, CZ

IFB Bohemia  a.s., Praha 2, CZ

EURO COMP, spol. s r.o., Bratislava, SK

AstraZeneca AB, Södertälje, SE

Wagon Storage Products Limited, Telford, GB

Wagon Industrial Limited, Telford, GB

Saucony, Inc., společnost zřízená podle zákonů státu Massachusetts, Peabody, US, MA

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

Wagon Storage Products Limited, Telford, GB

Wagon Industrial Limited, Telford, GB

ČEBUS, dopravní a cestovní kancelář, spol. s r.o., Brno, CZ

Syngenta Limited, London, GB

Syngenta Limited, Haslemere, GB

FREESERVE (RECONSTRUCTION) LIMITED, Hemel Hempstead, Hertfordshire, GB

FREESERVE (RECONSTRUCTION) LIMITED, Hemel Hempstead, Hertfordshire, GB

U.S. SMOKELESS TOBACCO COMPANY, Greenwich, US, CT

Pharmacia & Upjohn Company, Kalamazoo, US, MI

ZENECA LIMITED, London, GB

Syngenta Limited, London, GB

Tommy Hilfiger Licensing, Inc., Newark, US, DE

Tommy Hilfiger Licensing, Inc., Newark, US, DE

CATRO Betriebsberatungsgesellschaft m.b.H., A - 4041 Linz, AT

Viva Optique, Inc. , společnost zřízená podle zákonů státu New Jersey, City of Somerville, US, NJ

Procter & Gamble AG, Petit-Lancy 1, CH

Tommy Hilfiger Licensing, Inc., Newark, US, DE

Suzuki Motor Corporation, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, JP

Heinrich Mack Nachf. GmbH &  Co. KG, ILLERTISSEN, DE

PLIVA- Lachema a.s., Brno, CZ

Ing. Vladimír Hrazdil, Brno, CZ

Wolff Ost-Reisen GmbH, Furth im Wald, DE

Ing. arch. Eva Procházková, Brno, CZ

167627

167712

167726

167919

168038

168060

168160

168535

168615

168733

169146

169146

169606

169633

169708

169708

170155

170222

170222

170296

170297

170490

170572

170764

170764

170820

170821

170921

171235

171262

171263

171405

171451

171523

171598

171749

171766

Číslo zápisu Majitel S účinností
od:
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10.10.2001

10.10.2001

03.10.2001

23.10.2001

05.10.2001

05.10.2001

05.10.2001

26.10.2001

23.10.2001

10.10.2001

24.10.2001

18.10.2001

23.10.2001

26.10.2001

15.10.2001

17.10.2001

17.10.2001

17.10.2001

03.10.2001

30.10.2001

08.10.2001

23.10.2001

19.10.2001

04.10.2001

25.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

15.10.2001

08.10.2001

26.10.2001

19.10.2001

26.10.2001

26.10.2001

26.10.2001

24.10.2001

A/S DUMEX (DUMEX LTD.), Copenhagen S, DK

ALPHARMA ApS, Copenhagen S, DK

Jatania Parfums de Paris Limited, London, GB

ANTIKVITA spol.s.r.o., Úhonice, CZ

Bacardi & Company Limited, Vaduz, LI

Bacardi & Company Limited, Vaduz, LI

Bacardi & Company Limited, Vaduz, LI

Brněnské veletrhy a výstavy, akciová společnost, Brno, CZ

BATMark Limited, London, GB

KOVOSERVIS, spol. s r.o., Hradec Králové, CZ

SEIKO KABUSHIKI KAISHA, Tokio, JP

Ing. Ladislav Bukovský, Praha 1, CZ

LIGNA a.s., Praha 1, CZ

Brněnské veletrhy a výstavy, akciová společnost, Brno, CZ

MILCOM servis a.s., Praha 10- Hostivař, CZ

Silva International, Inc., Laredo, US, TX

Silva International, Inc., Laredo, US, TX

Silva International, Inc., Laredo, US, TX

TYCO HEALTHCARE GROUP LP, Mansfield, US, MA

IFB Bohemia a.s., Praha 2, CZ

REAL SPEKTRUM BRNO, spol. s r.o., Brno, CZ

TREPON, a.s., Třebíč, CZ

Jiří Mach, Praha 5, CZ

ExxonMobil Oil Corporation, Irving, US, TX

ExxonMobil Oil Corporation, Irving, US, TX

ExxonMobil Oil Corporation, společnost zřízená podle zákonů státu New York, Irving, US, TX

ExxonMobil Oil Corporation,společnost zřízená podle zákonů státu New York, Irving, US, TX

Rieter CZ a.s., Ústí nad Orlicí, CZ

Rieter CZ a.s., Ústí nad Orlicí, CZ

Rieter CZ a.s., Ústí nad Orlicí, CZ

The European Bank for Reconstruction and Development, London, GB

IMESTA, spol. s r.o., Dubá u České Lípy, CZ

Jiří Mach, Praha 5, CZ

Brněnské veletrhy a výstavy, akciová společnost, Brno, CZ

Brněnské veletrhy a výstavy, akciová společnost, Brno, CZ

Huhtamäki Oyj, Espoo, FI

Brněnské veletrhy a výstavy, akciová společnost, Brno, CZ

171915

171915

171931

172151

172354

172355

172356

172477

172550

172562

172675

172751

172784

172868

172981

173155

173156

173158

173166

173244

173251

173379

173411

173601

173602

173603

173604

173727

173728

173729

173874

174029

174050

174054

174056

174104

174155

Číslo zápisu Majitel S účinností
od:
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15.10.2001

15.10.2001

16.10.2001

16.10.2001

16.10.2001

11.10.2001

08.10.2001

08.10.2001

15.10.2001

15.10.2001

25.10.2001

11.10.2001

11.10.2001

03.10.2001

03.10.2001

03.10.2001

03.10.2001

17.10.2001

17.10.2001

26.10.2001

10.10.2001

12.10.2001

08.10.2001

15.10.2001

15.10.2001

23.10.2001

11.10.2001

11.10.2001

11.10.2001

11.10.2001

19.10.2001

24.10.2001

17.10.2001

15.10.2001

04.10.2001

24.10.2001

FUJIAN TEA IMPORT & EXPORT CO., LTD., Fuzhou, CN

Imperial Karlovy Vary a. s., Karlovy Vary, CZ

DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION, Seoul, KR

DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION, Seoul, KR

DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION, Seoul, KR

EXTRUDO Bečice s.r.o., Bečice 7, Týn nad Vltavou, CZ

VKR Holding A/S, Soborg, DK

VKR Holding A/S, Soborg, DK

HUMMEL A/S, Viby, DK

HUMMEL A/S, Viby, DK

REICHHOLD, INC., Durham, US, NC

ZENECA LIMITED, London, GB

Syngenta Limited, London, GB

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD, Praha 56, CZ

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD, Praha 56, CZ

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD, Praha 56, CZ

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD, Praha 56, CZ

Valio Ltd., Helsinki, FI

Valio Ltd., Helsinki, FI

Brněnské veletrhy a výstavy, akciová společnost, Brno, CZ

DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION, Seoul, KR

Athlete's Foot Marketing Associates, Inc., společnost zřízená podle zákonů státu Delaware,
Kennesaw, US, GA

Athlete's Foot Marketing Associates, Inc., společnost zřízená podle zákonů státu Delaware,
Kennesaw, US, GA

ENCO akciová společnost, Brandýs n/L- Stará Boleslav, CZ

CATUS, spol. s r.o., Havlíčkův Brod, CZ

MEDIA EXPRES, spol. s r.o., Brno, CZ

ZENECA LIMITED, London, GB

Syngenta Limited, London, GB

ZENECA LIMITED, London, GB

Syngenta Limited, London, GB

Procter & Gamble AG, Petit-Lancy 1, CH

Brněnské veletrhy a výstavy, akciová společnost, Brno, CZ

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

BESS M+M, v.o.s., Teplice, CZ

ExxonMobil Oil Corporation, společnost zřízená podle zákonů státu New York, Irving, US, TX

Brněnské veletrhy a výstavy, akciová společnost, Brno, CZ

174637

174720

174961

174964

174969

174988

175337

175338

175346

175347

175568

175829

175829

176277

176278

176279

176280

176447

176448

176481

176515

176600

176603

176614

176663

176717

176783

176783

176784

176784

176816

176943

177004

177957

177971

178183

Číslo zápisu Majitel S účinností
od:
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03.10.2001

30.10.2001

08.10.2001

18.10.2001

04.10.2001

10.10.2001

05.10.2001

05.10.2001

12.10.2001

12.10.2001

12.10.2001

12.10.2001

12.10.2001

12.10.2001

12.10.2001

12.10.2001

15.10.2001

15.10.2001

23.10.2001

15.10.2001

15.10.2001

19.10.2001

17.10.2001

17.10.2001

24.10.2001

24.10.2001

24.10.2001

11.10.2001

11.10.2001

12.10.2001

12.10.2001

12.10.2001

16.10.2001

11.10.2001

11.10.2001

29.10.2001

05.10.2001

LAKTOS PRAHA spol.s r.o., Praha 4, CZ

AEV spol.s r.o., Kroměříž, CZ

Athlete's Foot Marketing Associates, Inc., společnost zřízená podle zákonů státu Delaware,
Kennesaw, US, GA

NOTIA, s.r.o., Praha 2, CZ

Bryggerigruppen A/S, Fakse, DK

R-PRESSE, spol. s r. o., Praha 1, CZ

CHIVAS BROTHERS, Paisley, Scotland, GB

CHIVAS 2000, Paisley, Scotland, GB

CHIVAS BROTHERS, Paisley, Scotland, GB

CHIVAS 2000, Paisley, Scotland, GB

CHIVAS BROTHERS, Paisley, Scotland, GB

CHIVAS 2000, Paisley, Scotland, GB

CHIVAS BROTHERS, Paisley, Scotland, GB

CHIVAS 2000, Paisley, Scotland, GB

CHIVAS BROTHERS, Paisley, Scotland, GB

CHIVAS 2000, Paisley, Scotland, GB

Revena, spol. s r.o., Brno, CZ

Revena, spol. s r.o., Brno, CZ

Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost, Praha 1, CZ

Garant Schuh + Mode Aktiengesellschaft, Düsseldorf, DE

Garant Schuh + Mode Aktiengesellschaft, Düsseldorf, DE

Procter & Gamble AG, Petit-Lancy 1, CH

SCHNEIDER - masokombinát Plzeň s.r.o., Plzeň, CZ

SCHNEIDER - masokombinát Plzeň s.r.o., Plzeň, CZ

Strategie Praha s.r.o., Praha 5, CZ

Strategie Praha s.r.o., Praha 5, CZ

Strategie Praha s.r.o., Praha 5, CZ

ZENECA LIMITED, London, GB

Syngenta Limited, London, GB

ZENECA LIMITED, London, GB

Syngenta Limited, London, GB

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

VISIMPEX a.s., Přerov, CZ

ZENECA LIMITED, London, GB

Syngenta Limited, London, GB

Procter & Gamble AG, Petit-Lancy 1, CH

Solsan, a.s., Praha 8, CZ

178278

178588

179482

179736

179883

180206

180409

180409

180410

180410

180411

180411

180412

180412

180413

180413

180468

180469

180589

180869

180870

180950

181103

181104

181122

181123

181124

181128

181128

181179

181179

181731

182151

182212

182212

182565

182576

Číslo zápisu Majitel S účinností
od:
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11.10.2001

11.10.2001

18.10.2001

23.10.2001

03.10.2001

05.10.2001

11.10.2001

16.10.2001

16.10.2001

16.10.2001

16.10.2001

16.10.2001

16.10.2001

16.10.2001

18.10.2001

05.10.2001

19.10.2001

22.10.2001

05.10.2001

05.10.2001

23.10.2001

05.10.2001

04.10.2001

11.10.2001

15.10.2001

03.10.2001

03.10.2001

15.10.2001

17.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

04.10.2001

25.10.2001

25.10.2001

11.10.2001

25.10.2001

18.10.2001

ZENECA LIMITED, London, GB

Syngenta Limited, London, GB

K&D - KOTING & DOUBRAVA, spol. s r.o., Vysoké Mýto, CZ

HESCO, s.r.o., Otrokovice, CZ

TYCO HEALTHCARE GROUP LP, Mansfield, US, MA

BPB United Kingdom Limited, Slough, GB

EXTRUDO Bečice s.r.o., Bečice 7, Týn nad Vltavou, CZ

Patria Finance, a. s., Praha 2, CZ

OPTIROC A/S, Karlslunde, DK

OPTIROC  A/S, c/o OPTIROC  A/S, Risskov, DK

OPTIROC  A/S, Risskov, DK

OPTIROC  LWA  A/S, c/o Optiroc  A/S, Risskov, DK

OPTIROC   A/S, c/o Optiroc  A/S, Risskov, DK

OPTIROC  A/S, Risskov, DK

Cadbury Beverages Canada Inc., Burlington, Ontario, L7R 4S9, CA

BPB United Kingdom Limited, Slough, GB

DIANA GROUP s.r.o., Semily, CZ

DIANA GROUP a.s., Semily, CZ

SOPEK a.s., Karlovy Vary, CZ

JUDr. Jana Mravcová, Zlín, CZ

Ing. Jiří Bína, Praha 5, CZ

Walki Sack s.r.o., Úvalno 343, CZ

Gerber Foods International Limited, Bridgwater, GB

Syngenta Limited, London, GB

Sklárny Bratři Jílkové, s.r.o., Kamenický Šenov, CZ

TYCO HEALTHCARE GROUP LP, Mansfield, US, MA

SEAGATE TECHNOLOGY, INC., Scott Valley, US, CA

H & J COMPUTERS spol.s r.o. v likvidaci, Praha 6, CZ

TECOM paper s.r.o., Praha 9 Kbely, CZ

INSTAR ITS Ostrava, a.s., Ostrava-Hulváky, CZ

INSTAR ITS Ostrava, a.s., Ostrava-Hulváky, CZ

IVAX-CR a.s., Opava 9, CZ

Daniel Guryča, Čísovice 131 E, CZ

Daniel Guryča, Čísovice 131 E, CZ

1. Jesenická kosmetická společnost s r.o., Jeseník, CZ

FACHVERBAND DER HOLZINDUSTRIE OSTERREICHS, Wien, AT

Lorenz Bahlsen Snack-World Holding GmbH & Co. KG, Hannover, DE

182661

182661

182845

182861

182901

183628

184181

184475

184493

184493

184493

184493

184493

184493

184738

185384

185548

185548

185748

186022

186036

186106

186334

187008

187321

187579

187586

187622

187635

187661

187662

187665

188231

188234

188430

188501

188746

Číslo zápisu Majitel S účinností
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15.10.2001

15.10.2001

12.10.2001

11.10.2001

11.10.2001

05.10.2001

11.10.2001

11.10.2001

08.10.2001

05.10.2001

17.10.2001

08.10.2001

15.10.2001

15.10.2001

25.10.2001

05.10.2001

23.10.2001

05.10.2001

17.10.2001

17.10.2001

18.10.2001

15.10.2001

12.10.2001

10.10.2001

17.10.2001

17.10.2001

12.10.2001

23.10.2001

03.10.2001

03.10.2001

15.10.2001

12.10.2001

08.10.2001

23.10.2001

04.10.2001

19.10.2001

22.10.2001

D.S. Leasing, a.s., Brno, CZ

D.S.Leasing, a.s., Brno, CZ

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

ZENECA LIMITED, London, GB

Syngenta Limited, London, GB

Syngenta Limited, London, GB

ZENECA LIMITED, London, GB

Syngenta Limited, London, GB

Danuše Kozlová - ESATRANS, Pchery č.p. 6, CZ

INTERSIGMA INDUSTRIAL a.s., Praha 4, CZ

Tommy Hilfiger Licensing, Inc., Newark, US, DE

Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo, Čejkovice, CZ

REDOZA s.r.o., Sokolov, CZ

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

Daniel Guryča, Čísovice 131 E, CZ

INTERMUNE, INC., Burlingame, US, CA

RWMO, s.r.o., Brno, CZ

CARGO NOVA, s.r.o., Brno, CZ

Tommy Hilfiger Licensing, Inc., Newark, US, DE

Tommy Hilfiger Licensing, Inc., Newark, US, DE

Lorenz Bahlsen Snack-World Holding GmbH & Co. KG, Hannover, DE

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

TIMUS SAFETY, s.r.o., Banská Bystrica, SK

SPARC International, Inc., spol.řízená podle zákonů státu California, San Jose, US, CA

Tommy Hilfiger Licensing, Inc., Newark, US, DE

Tommy Hilfiger Licensing, Inc., Newark, US, DE

TIMUS SAFETY, s.r.o., Banská Bystrica, SK

U.S. SMOKELESS TOBACCO COMPANY, Greenwich, US, CT

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD, Praha 56, CZ

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD, Praha 56, CZ

Sklárny Bratři Jílkové, s.r.o., Kamenický Šenov, CZ

MITRANS veřejná obchodní společnost, Litoměřice, CZ

ELEKTROREGULA BRNO, spol.s r.o., Lipůvka, CZ

František Kozma, Protivín, CZ

IVAX-CR a.s., Opava 9, CZ

Procter & Gamble AG, Petit-Lancy 1, CH

ŠkoFIN s.r.o., Praha 5, CZ

188998

188999

189045

189231

189231

189232

189233

189233

189351

189518

189593

189648

189681

189750

190364

190459

190901

191022

191249

191250

191383

191927

192227

192321

192342

192343

192584

192694

192730

192731

192955

193274

193368

193595

194053

194118

194330

Číslo zápisu Majitel S účinností
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17.10.2001

25.10.2001

11.10.2001

05.10.2001

15.10.2001

15.10.2001

24.10.2001

26.10.2001

26.10.2001

05.10.2001

11.10.2001

23.10.2001

25.10.2001

05.10.2001

05.10.2001

15.10.2001

26.10.2001

15.10.2001

19.10.2001

25.10.2001

05.10.2001

05.10.2001

23.10.2001

22.10.2001

17.10.2001

17.10.2001

26.10.2001

26.10.2001

25.10.2001

19.10.2001

17.10.2001

29.10.2001

24.10.2001

24.10.2001

15.10.2001

15.10.2001

15.10.2001

Tommy Hilfiger Licensing, Inc., Newark, US, DE

Weston Foods Inc., Toronto, CA

Skanska AB, Stockholm, SE

Philip Morris ČR a.s., Kutná Hora, CZ

CZECHINVEST- Česká agentura pro zahraniční investice, Praha 2, CZ

RadioMobil a.s., Praha 2, CZ

TECOM paper s.r.o., Praha 9 Kbely, CZ

CNF Inc., Palo Alto, US, CA

CNF Inc., Palo Alto, US, CA

Philip Morris ČR a.s., Kutná Hora, CZ

Zemědělská agentura, s.r.o., Praha 4, CZ

TORA, spol. s r.o., Spytihněv, CZ

Accenture LLP, Chicago, US, IL

Philip Morris ČR a.s., Kutná Hora, CZ

Modern Roofing Systems a.s., Praha 1, CZ

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

ČEBUS, dopravní a cestovní kancelář, spol. s r.o., Brno, CZ

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

NETnet Europe AB, Stockholm, SE

InterSearch in Sweden Aktiebolag, Stockholm, SE

Solsan, a.s., Praha 8, CZ

Solsan, a.s., Praha 8, CZ

František Kozma, Protivín, CZ

SBT Praha, a.s., Praha 1, CZ

SBT Praha, a.s., Praha 1, CZ

SBT Praha, a.s., Praha 1, CZ

TORA, spol. s r.o., Spytihněv, CZ

TORA, spol. s r.o., Spytihněv, CZ

Laboratoires St. Ives SA, Plan-les-Ouates, CH

MARUTO s.r.o., Praha 4 - Libuš, CZ

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

EUROSEAL, s.r.o., Liberec III, CZ

Strategie Praha s.r.o., Praha 5, CZ

Strategie Praha s.r.o., Praha 5, CZ

PRODOS spol.s r.o., Olomouc, CZ

Sklárny Bratři Jílkové, s.r.o., Kamenický Šenov, CZ

Sklárny Bratři Jílkové, s.r.o., Kamenický Šenov, CZ

194895A

195832

195869

195942

196151

196630

196663

197098

197099

197134

198228

198355

198573

198951

199030

199804

200790

201099

201139

201144

201240

201241

201251

201461

201462

201463

201469

201470

201534

201764

201840

201910

202125

202820

202855

203039

203040

Číslo zápisu Majitel S účinností
od:
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09.10.2001

22.10.2001

09.10.2001

23.10.2001

23.10.2001

15.10.2001

17.10.2001

17.10.2001

08.10.2001

05.10.2001

05.10.2001

15.10.2001

24.10.2001

17.10.2001

30.10.2001

08.10.2001

12.10.2001

03.10.2001

08.10.2001

08.10.2001

12.10.2001

18.10.2001

08.10.2001

15.10.2001

23.10.2001

03.10.2001

03.10.2001

05.10.2001

15.10.2001

15.10.2001

15.10.2001

30.10.2001

29.10.2001

05.10.2001

25.10.2001

30.10.2001

30.10.2001

SANTA NÁPOJE, Krnov, a.s., Krnov, CZ

Rieter CZ a.s., Ústí nad Orlicí, CZ

KARPET s.r.o., Praha 4, CZ

MSV SYSTEMS CZ s.r.o., Liberec, CZ

ERF Way, Middlewich, Cheshire CW100TN, GB

RadioMobil a.s., Praha 2, CZ

Tommy Hilfiger Licensing, Inc., Newark, US, DE

Tommy Hilfiger Licensing, Inc., Newark, US, DE

SALVETE 1990, a.s., Katovice, CZ

Philip Morris ČR a.s., Kutná Hora, CZ

Philip Morris ČR a.s., Kutná Hora, CZ

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

Strategie Praha s.r.o., Praha 5, CZ

PLIVA- Lachema a.s., Brno, CZ

PLIVA - Lachema a.s., Brno, CZ

ELIP s.r.o., Praha 8, CZ

VÍNO Mikulov, a.s., Mikulov, CZ

FUJIAN TEA IMPORT & EXPORT CO. LTD, Fuzhou, CN

Guinness UDV North America Inc., Stamford, US, CT

Guinness UDV North America Inc., Stamford, US, CT

VÍNO Mikulov, a.s., Mikulov, CZ

MISS 22 s.r.o., Pardubice, CZ

R.M.S. - plus, spol. s r.o., Jesenice, CZ

TORA, spol.s r.o., Spytihněv, CZ

Alticor Inc., Ada, US, MI

Theratronics International Limited, Kanata, Ontario, CA

Theratronics International Limited, Kanata, Ontario, CA

FLOSMAN a. s., Tábor, CZ

Ing. Tomáš Novotný, Praha 4 - Šeberov, CZ

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

SESAME WORKSHOP, New York, US, NY

VODNÍ ZDROJE, a.s., Praha 7- Holešovice, CZ

Česká asociace trenérů tenisu, Praha 10, CZ

Modern Roofing Systems a.s., Praha 1, CZ

FLOSMAN a. s., Tábor, CZ

CORFIX DISTRIBUTION s.r.o., Brno, CZ

CORFIX DISTRIBUTION s.r.o., Brno, CZ

203348

203589

203649

203662

204536

205000

205060

205061

205200

205226

205227

205652

206102

206458

206926

207573

207669

207673

208147

208148

208305

208796

209516

209556

209746

211172

211173

211356

211558

211603

211782

211952

212271

212335

213034

213345

213346

Číslo zápisu Majitel S účinností
od:
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19.10.2001

05.10.2001

22.10.2001

10.10.2001

31.10.2001

15.10.2001

15.10.2001

04.10.2001

08.10.2001

29.10.2001

12.10.2001

05.10.2001

12.10.2001

04.10.2001

05.10.2001

04.10.2001

23.10.2001

11.10.2001

18.10.2001

15.10.2001

15.10.2001

22.10.2001

03.10.2001

12.10.2001

03.10.2001

23.10.2001

03.10.2001

15.10.2001

15.10.2001

25.10.2001

11.10.2001

03.10.2001

03.10.2001

12.10.2001

12.10.2001

11.10.2001

03.10.2001

INEOS ACRYLICS INC., Wilmington, US, DE

CARGO NOVA, s.r.o., Brno, CZ

David Bořuta, Mariánské Lázně, CZ

INSTAR ITS Ostrava, a.s., Ostrava-Hulváky, CZ

WAY INDUSTRY, a.s., Krupina, SK

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

SOLID CZECH, spol. s r.o., Hradec Králové, CZ

DI&PO spol. s r.o., Plzeň, CZ

RESTIO, spol. s r.o., Praha 6 - Hradčany, CZ

Česká asociace trenérů tenisu, Praha 10, CZ

ASP CZECH s.r.o., Slušovice, CZ

Philip Morris ČR a.s., Kutná Hora, CZ

ASP CZECH s.r.o., Slušovice, CZ

WINERGO s. r. o., Liberec 30, CZ

Alticor Inc., Ada, US, MI

CZECHTRADE - Česká agentura na podporu obchodu, Praha 28, CZ

W.A.G. minerální paliva, a.s., Praha 4, CZ

W.A.G. minerální paliva, a.s., Praha 4, CZ

Lorenz Bahlsen Snack-World Holding GmbH & Co. KG, Hannover, DE

Rieter CZ a.s., Ústí nad Orlicí, CZ

Rieter CZ a.s., Ústí nad Orlicí, CZ

Rieter CZ a.s., Ústí nad Orlicí, CZ

Strategie Praha s.r.o., Praha 5, CZ

ASP CZECH s.r.o., Slušovice, CZ

Strategie Praha s.r.o., Praha 5, CZ

AQUATEST a.s., Praha 5, CZ

Šlancar Zbyněk, Hustopeče u Brna, CZ

VÍNO Mikulov, a.s., Mikulov, CZ

VÍNO Mikulov, a.s., Mikulov, CZ

VÍNO Mikulov, a.s., Mikulov, CZ

CIMEX KONCERN a.s., Praha 4, CZ

Strategie Praha s.r.o., Praha 5, CZ

Strategie Praha s.r.o., Praha 5, CZ

ASP CZECH s.r.o., Slušovice, CZ

ASP CZECH s.r.o., Slušovice, CZ

CIMEX KONCERN a.s., Praha 4, CZ

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD., Kyeongsangnam-do, KR

213485

213877

214275

214357

214457

214468

214479

214659

214664

214675

214691

215054

215491

215622

215634

215711

216524

216525

216768

217519

217520

217521

217617

217720

218023

218250

218332

218556

218558

218997

219050A

219338

219339

219545

219546

219789A

220292

Číslo zápisu Majitel S účinností
od:
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15.10.2001

23.10.2001

16.10.2001

16.10.2001

17.10.2001

03.10.2001

03.10.2001

05.10.2001

03.10.2001

03.10.2001

03.10.2001

10.10.2001

15.10.2001

03.10.2001

05.10.2001

03.10.2001

22.10.2001

09.10.2001

09.10.2001

03.10.2001

03.10.2001

08.10.2001

03.10.2001

17.10.2001

09.10.2001

09.10.2001

03.10.2001

03.10.2001

16.10.2001

18.10.2001

11.10.2001

26.10.2001

23.10.2001

03.10.2001

03.10.2001

10.10.2001

15.10.2001

Rieter CZ a.s., Ústí nad Orlicí, CZ

Punktum, spol. s r.o., Opava - Předměstí, CZ

Patria Finance, a. s., Praha 2, CZ

Patria investiční společnost, a. s., Praha 2, CZ

Tommy Hilfiger Licensing, Inc., Newark, US, DE

SAS IP, Inc., Cheyenne, US, WY

Strategie Praha s.r.o., Praha 5, CZ

Fill s.r.o., Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, CZ

Strategie Praha s.r.o., Praha 5, CZ

Strategie Praha s.r.o., Praha 5, CZ

Strategie Praha s.r.o., Praha 5, CZ

MUSICA BOHEMICA, s.r.o., Praha 8, CZ

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

Strategie Praha s.r.o., Praha 5, CZ

CARGO NOVA, s.r.o., Brno, CZ

Strategie Praha s.r.o., Praha 5, CZ

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

SANTA NÁPOJE, Krnov, a.s., Krnov, CZ

MEGGLE, s.r.o., Praha 6, CZ

Strategie Praha s.r.o., Praha 5, CZ

Strategie Praha s.r.o., Praha 5, CZ

TEMAR spol. s r.o., Ostrava 1, CZ

Strategie Praha s.r.o., Praha 5, CZ

Tommy Hilfiger Licensing, Inc., Newark, US, DE

SANTA NÁPOJE, Krnov, a.s., Krnov, CZ

CZ - WEGO, s.r.o., Praha 10, CZ

Strategie Praha s.r.o., Praha 5, CZ

Strategie Praha s.r.o., Praha 5, CZ

VISIMPEX a.s., Přerov, CZ

TRELLEBORG STANTON LTD, West Thurrock, GB

EXTRUDO Bečice s.r.o., Bečice 7, Týn nad Vltavou, CZ

TIP STUDIO s.r.o., Olomouc, CZ

TIP STUDIO s.r.o., Olomouc, CZ

Strategie Praha s.r.o., Praha 5, CZ

Strategie Praha s.r.o., Praha 5, CZ

GEDOS Synergie a. s., České Budějovice, CZ

Webmiles, Inc., Sandy, US, UT

220466

220567

220647

220648

221091

221269

221278

221795

221914

222732

222859

222886

223312

223737

223880

223884

223973

224102

224387

224420

224421

224483

224708

224788

224872

225050

225611

225842

225945

225958

225989

226152

226153

226188

226189

226244

226392

Číslo zápisu Majitel S účinností
od:
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03.10.2001

12.10.2001

05.10.2001

19.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

04.10.2001

30.10.2001

16.10.2001

04.10.2001

03.10.2001

03.10.2001

03.10.2001

03.10.2001

03.10.2001

03.10.2001

15.10.2001

12.10.2001

12.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

18.10.2001

05.10.2001

05.10.2001

19.10.2001

16.10.2001

16.10.2001

23.10.2001

12.10.2001

16.10.2001

16.10.2001

16.10.2001

16.10.2001

03.10.2001

16.10.2001

23.10.2001

30.10.2001

SALVETE 1990, a.s., Katovice, CZ

ASP CZECH s.r.o., Slušovice, CZ

Hagemeyer (UK) Limited, Edgbaston, Birmingham, GB

VKR Holding A/S, Soborg, DK

IVAX-CR a.s., Opava 9, CZ

IVAX-CR a.s., Opava 9, CZ

IVAX-CR a.s., Opava 9, CZ

PLIVA - Lachema a.s., Brno, CZ

Patria Finance, a. s., Praha 2, CZ

IVAX-CR a.s., Opava 9, CZ

Strategie Praha s.r.o., Praha 5, CZ

Strategie Praha s.r.o., Praha 5, CZ

Strategie Praha s.r.o., Praha 5, CZ

Strategie Praha s.r.o., Praha 5, CZ

Strategie Praha s.r.o., Praha 5, CZ

Strategie Praha s.r.o., Praha 5, CZ

Rieter CZ a.s., Ústí nad Orlicí, CZ

ASP CZECH s.r.o., Slušovice, CZ

ASP CZECH s.r.o., Slušovice, CZ

Syngenta Limited, London, GB

Syngenta Limited, Haslemere, GB

MISS 22 s.r.o., Pardubice, CZ

Philip Morris ČR a.s., Kutná Hora, CZ

Philip Morris ČR a.s., Kutná Hora, CZ

TECHTEX s.r.o., Hostinné, CZ

Patria Finance, a. s., Praha 2, CZ

Patria Finance, a. s., Praha 2, CZ

W.A.G. minerální paliva, a.s., Praha 4, CZ

GAMA 45, s.r.o., Mariánské Lázně, okres Cheb, CZ

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

Nintendo Co., Ltd., Kyoto-shi, Kyoto, JP

Patria Finance, a. s., Praha 2, CZ

Rieter CZ a.s., Ústí nad Orlicí, CZ

BUSE, s.r.o., Blansko, CZ

226462

226984

227535

227709

228046

228047

228048

228860

228922

228990

229026

229027

229028

229029

229315

229316

229854

230194

230195

230205

230205

230306

230948

230949

231034

231288

231289

231653

231853

231889

231890

231891

231892

232215

232355

232486

232802

Číslo zápisu Majitel S účinností
od:
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29.10.2001

25.10.2001

12.10.2001

12.10.2001

25.10.2001

17.10.2001

08.10.2001

22.10.2001

22.10.2001

15.10.2001

23.10.2001

10.10.2001

29.10.2001

29.10.2001

23.10.2001

10.10.2001

30.10.2001

30.10.2001

VKR Holding A/S, Soborg, DK

Guinness UDV North America Inc., Stamford, US, CT

Kaufland Česká republika v.o.s., Praha 4, CZ

Krákora Vladimír, Plzeň, CZ

IRON & STEEL GROUP, s. r.o., Praha 10, CZ

PLIVA - Lachema a.s., Brno, CZ

eBanka, a.s., Praha 1, CZ

Observer Aktiebolag, Stockholm, SE

Observer Aktiebolag, Stockholm, SE

VENTURA forma, s.r.o., Praha 8, CZ

Václav Hrbek - BODY HF, Praha 4 - Chodov, CZ

MEDIA MARKETING SERVICES s.r.o., Praha 2, CZ

Česká asociace trenérů tenisu, Praha 10, CZ

Česká asociace trenérů tenisu, Praha 10, CZ

Pharma AVALANCHE s.r.o., Praha 5, CZ

ProCA spol.s r.o., Praha 5, CZ

Dokoupil Jiří, Břeclav, CZ

Dokoupil Jiří, Břeclav, CZ

232931

233192

233474

233660

233832

233981

233990

234121

234124

234668

234671

234702

235614

235615

236461

237081

238055

238056

Číslo zápisu Majitel S účinností
od:
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s účinností ode dne 04.10.2001

s účinností ode dne 18.10.2001

s účinností ode dne 18.10.2001

s účinností ode dne 24.10.2001

s účinností ode dne 04.10.2001

s účinností ode dne 18.10.2001

s účinností ode dne 18.10.2001

s účinností ode dne 18.10.2001

s účinností ode dne 18.10.2001

s účinností ode dne 18.10.2001

s účinností ode dne 23.10.2001

OMEZENÍ SEZNAMU VÝROBKŮ A SLUŽEB
OCHRANNÝCH ZNÁMEK

103501

111115A

166525

170186

171797

172136

172139

172140

172141

172143

225704

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

Studený klih, klihový prášek, klihovatina, šelakové
matování, podlahový vosk, podlahové mořidlo, rybí
klih, klih na dýhy, klih na linoleum, klih na kůži, klih
na lepenku, klih na papír, klih na sukno, kaseinový
klih pro koláře, politury, průlinkové plnivo, mořidlo
na dřevo, malířský klih, plastické dřevo, úpravní
prostředky a kasein.

(6) vysokotlaké nádoby; (7) elektromotory všech
druhů, dynama, válcovací stolice, tlačky bloků,
protahovačky, navíječky, zakružovačky, lisy všech
druhů, parní turbíny, soustruhy, horizontky, frézovací
hlavy, závitořezné hlavy, vyvrtávací hlavy, strojní
součásti, zejména zalomené hřídele, ozubená kola,
převodové skříně; (9) transformátory všech druhů,
vypínače, odpojovače, rozvaděče; (12) lokomotivy
všech druhů, trolejbusy.

(12) osobní automobily a z nich odvozené modifikace,
jejich součásti a příslušenství.

Chemikálie používané v průmyslu, vědě a fotografii,
jakož i v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,
nezpracované umělé pryskyřice, nezpracované plasty,
močky, požár hasící směsi, popouštěcí a pájecí
přípravky, chemické  substance pro udržení potravin,
vyčiňování substance, lepidla používaná v průmyslu,
barvy, laky, fermeže, ochranné prostředky pro dřevo,
ochranné prostředky proti rzi a proti zkáze dřeva,
barviva, mořidla, surové přírodní pryskyřice, kovy ve
foliích a v práškové formě pro malíře, dekoratéry,
tiskaře a umělce, čistící, leštící, mízdřící a drsnící
přípravky, přípravky na odstraňování laků.

Deštníky, dámské kabely, kabely na obleky, pytle,
zavazadla, chladicí nádoby na nápoje, nápojové sklo,
papírové šálky, izolovaná držadla na sklo a nápojové
lahve z plastických hmot, sportovní košile, klobouky,
potní pásky, saka, pulovry, šortky, trička, vlněné
svetry, tenké tepláky, tenké bundy, tenké šortky,
tenké teplákové soupravy, T-košile, sluneční brýle a
štítky, golfové kabely, golfové míčky, obaly pro
golfové hole a gymnastické náčiní, zvláště míče.

(5) léčiva (substance).

(5) léčiva (substance).

(5) léčiva (substance).

(5) léčiva (substance), léčivé přípravky humánní a
veterinární, přípravky racionální a umělé výživy.

(5) léčiva (substance), léčivé přípravky humánní a
veterinární, přípravky racionální a umělé výživy.

(5) potravinové doplňky, zvláště nutriční nápoje pro
léčebné účely; (30) káva, čaj, kakao, cukr, rýže,
tapioka, kávové náhražky, med, sirup melasový,
droždí pro kynutí, sůl, hořčice, ocet, omáčky (k
ochucení), koření, led pro osvěžení; (32) piva,
minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje
nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, sirupy a jiné
přípravky ke zhotovování nápojů.
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s účinností ode dne 22.10.2001
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(540)
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21.02.2001

04.02.2001

04.02.2001

07.01.2001

25.02.2001

20.02.2001

08.01.2001

22.01.2001

12.01.2001

28.01.2001

03.02.2001

10.02.2001

10.02.2001

10.02.2001

13.01.2001

09.02.2001

09.02.2001

12.02.2001

12.02.2001

12.02.2001

26.01.2001

03.03.2001

13.01.2001

12.03.2001

10.01.2001

10.01.2001

31.01.2001

31.01.2001

31.01.2001

31.01.2001

24.01.2001

31.01.2001

31.01.2001

31.01.2001

20.02.2001

25.01.2001

05.02.2001

05.02.2001

26.01.2001

16.02.2001

22.02.2001

21.01.2001

03.02.2001

03.02.2001

09.02.2001

21.01.2001

23.02.2001

12.03.2001

05.03.2001

16.01.2001

10.02.2001

27.02.2001

27.02.2001

26.02.2001

26.02.2001

26.02.2001

26.02.2001

11.03.2001

15.01.2001

15.02.2001

01.02.2001

16.01.2001

01.02.2001

01.02.2001

21.01.2001

06.02.2001

15.01.2001

14.02.2001

13.02.2001

21.01.2001

24.01.2001

14.02.2001

18.02.2001

18.02.2001

18.02.2001

14.02.2001

05.02.2001

22.01.2001

28.02.2001

15.01.2001

15.01.2001

15.01.2001

25.01.2001

19.02.2001

18.02.2001

27.02.2001

27.02.2001

27.02.2001

05.03.2001

22.01.2001

16.01.2001

17.01.2001

05.02.2001

ZÁNIKY OCHRANNÝCH ZNÁMEK

95235

96890

96895

98605

99624

100449

104287

105929

111605

118971

119423

119918

119919

119920

150420

150444

150445

150447

150449

150450

150468

150475

150523

150556

150609

151100

154526

154549

154550

154562

154575

154576

154615

154655

154785

154878

160234

160235

160269

160311

160323

160343

160345

160407

160421

160435

160623

160918

161230

164758

164861

164950

164951

164967

164969

164972

164974

165154

168540

168661

168887

169037

169107

169108

169465

169470

169613

169614

169618

169622

169625

169626

169629

169630

169631

169634

169635

169638

169756

169757

169758

169759

169761

169800

169801

169803

169805

169806

169808

169824

169849

169850

169854

Číslo zápisu Datum
zániku:
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12.02.2001

12.02.2001

18.01.2001

21.01.2001

20.02.2001

23.01.2001

22.01.2001

21.01.2001

21.01.2001

15.02.2001

06.03.2001

06.03.2001

07.03.2001

07.03.2001

07.03.2001

07.03.2001

07.03.2001

24.01.2001

27.02.2001

01.03.2001

15.02.2001

15.02.2001

15.02.2001

30.01.2001

22.01.2001

22.01.2001

22.01.2001

24.01.2001

31.01.2001

18.02.2001

30.01.2001

24.01.2001

29.01.2001

29.01.2001

22.01.2001

22.01.2001

22.01.2001

22.01.2001

22.01.2001

22.01.2001

22.01.2001

22.01.2001

22.01.2001

22.01.2001

15.01.2001

17.01.2001

17.01.2001

17.01.2001

21.01.2001

23.01.2001

28.01.2001

29.01.2001

29.01.2001

29.01.2001

30.01.2001

30.01.2001

18.02.2001

22.02.2001

21.01.2001

28.01.2001

29.01.2001

30.01.2001

05.03.2001

25.02.2001

26.02.2001

24.01.2001

25.01.2001

25.01.2001

29.01.2001

31.01.2001

06.02.2001

29.01.2001

31.01.2001

06.02.2001

21.01.2001

30.01.2001

01.02.2001

26.02.2001

13.02.2001

13.02.2001

17.01.2001

18.01.2001

04.02.2001

05.02.2001

05.02.2001

15.01.2001

06.02.2001

06.02.2001

14.01.2001

22.01.2001

30.01.2001

15.01.2001

14.02.2001

21.02.2001

26.02.2001

27.02.2001

27.02.2001

28.02.2001

28.01.2001

169858

169874

169930

169931

169934

169935

169937

169938

169945

169947

169949

169950

169952

169953

169956

169957

169961

169963

169964

169965

170007

170008

170009

170032

170045

170046

170047

170048

170053

170054

170055

170069

170072

170076

170086

170087

170088

170089

170090

170091

170092

170093

170094

170095

170109

170110

170111

170112

170113

170114

170116

170117

170118

170119

170120

170121

170123

170124

170125

170126

170128

170129

170166

170171

170172

170185

170187

170188

170190

170193

170264

170266

170273

170278

170295

170298

170299

170301

170308

170309

170311

170312

170314

170315

170317

170346

170347

170352

170375

170376

170377

170385

170387

170389

170390

170393

170395

170397

170402

Číslo zápisu Datum
zániku:
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14.02.2001

15.02.2001

19.02.2001

26.02.2001

20.02.2001

27.02.2001

08.02.2001

30.01.2001

31.01.2001

06.02.2001

31.01.2001

05.02.2001

06.02.2001

11.02.2001

11.02.2001

12.02.2001

14.02.2001

14.02.2001

18.01.2001

30.01.2001

04.02.2001

04.02.2001

06.02.2001

18.01.2001

06.03.2001

06.03.2001

07.03.2001

08.03.2001

11.03.2001

21.01.2001

16.01.2001

21.01.2001

21.01.2001

31.01.2001

27.02.2001

20.02.2001

08.03.2001

08.03.2001

20.02.2001

05.03.2001

07.03.2001

08.03.2001

26.02.2001

26.02.2001

01.02.2001

04.02.2001

12.02.2001

04.03.2001

04.03.2001

04.03.2001

05.03.2001

07.03.2001

07.03.2001

08.03.2001

08.03.2001

08.03.2001

11.03.2001

19.02.2001

18.01.2001

08.02.2001

25.02.2001

08.03.2001

08.03.2001

25.01.2001

25.01.2001

13.02.2001

14.01.2001

28.01.2001

28.01.2001

27.02.2001

11.03.2001

25.02.2001

27.02.2001

27.02.2001

31.01.2001

06.02.2001

07.02.2001

05.02.2001

25.02.2001

15.02.2001

04.03.2001

04.03.2001

11.03.2001

06.03.2001

13.02.2001

26.02.2001

22.01.2001

22.01.2001

29.01.2001

12.02.2001

14.02.2001

27.02.2001

28.02.2001

22.01.2001

22.01.2001

22.01.2001

22.01.2001

22.01.2001

21.02.2001

170405

170406

170409

170413

170416

170417

170430

170440

170442

170443

170445

170446

170447

170453

170455

170459

170464

170465

170477

170489

170491

170492

170493

170498

170501

170502

170503

170504

170505

170519

170527

170530

170531

170535

170551

170552

170553

170554

170557

170559

170560

170562

170563

170571

170574

170575

170581

170593

170594

170595

170596

170597

170599

170603

170604

170605

170606

170609

170620

170622

170623

170631

170632

170669

170670

170701

170716

170717

170718

170719

170720

170735

170736

170737

170766

170784

170785

170795

170796

170803

170806

170807

170808

170810

170816

170819

170889

170890

170891

170892

170897

170914

170915

170923

170924

170925

170926

170927

170946

Číslo zápisu Datum
zániku:
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20.02.2001

12.02.2001

21.02.2001

21.02.2001

21.02.2001

07.03.2001

22.02.2001

19.02.2001

16.01.2001

25.02.2001

04.03.2001

18.01.2001

28.01.2001

30.01.2001

30.01.2001

16.01.2001

14.02.2001

18.02.2001

13.02.2001

07.02.2001

27.02.2001

18.02.2001

08.02.2001

14.02.2001

14.02.2001

04.02.2001

19.02.2001

14.01.2001

06.02.2001

22.01.2001

22.01.2001

22.01.2001

18.02.2001

13.02.2001

20.02.2001

22.02.2001

11.03.2001

11.12.2000

04.03.2001

24.01.2001

19.02.2001

06.03.2001

06.02.2001

08.02.2001

07.02.2001

07.02.2001

12.02.2001

08.02.2001

04.02.2001

19.02.2001

22.01.2001

24.01.2001

24.01.2001

24.01.2001

30.01.2001

06.02.2001

14.01.2001

04.02.2001

06.02.2001

01.02.2001

04.02.2001

11.03.2001

11.03.2001

18.02.2001

06.03.2001

11.03.2001

29.01.2001

05.03.2001

08.03.2001

11.03.2001

25.01.2001

26.02.2001

27.02.2001

13.02.2001

22.02.2001

13.02.2001

08.02.2001

12.02.2001

07.03.2001

30.01.2001

01.02.2001

11.03.2001

08.02.2001

29.01.2001

04.03.2001

01.02.2001

08.02.2001

01.03.2001

29.01.2001

11.03.2001

11.03.2001

11.03.2001

19.02.2001

05.02.2001

13.02.2001

25.02.2001

25.02.2001

30.01.2001

30.01.2001

170947

170970

171004

171005

171007

171013

171019

171026

171034

171051

171065

171080

171088

171090

171091

171125

171183

171185

171201

171202

171212

171220

171222

171231

171233

171237

171254

171293

171296

171315

171316

171317

171335

171336

171341

171342

171360

171363

171383

171416

171417

171449

171463

171466

171467

171468

171469

171470

171476

171490

171496

171497

171498

171499

171500

171502

171538

171565

171566

171605

171625

171627

171628

171629

171639

171643

171651

171669

171691

171692

171753

171769

171775

171787

171856

171917

171948

172001

172033

172090

172165

172180

172311

172422

172552

172645

172649

172700

172737

172782

172783

172805

172855

172864

172903

173055

173152

173200

173201

Číslo zápisu Datum
zániku:
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07.03.2001

25.01.2001

01.03.2001

31.01.2001

28.02.2001

28.02.2001

24.10.2000

26.09.2001

26.09.2001

21.02.2001

28.02.2001

18.10.2001

173299

173600

173641

174679

175183

175184

178755A

179370

180931

184381

185257

222188

Číslo zápisu Datum
zániku:



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 12 - 2001 - CZ, část B (zápisy licenčních smluv)3774

23.10.2001

23.10.2001

23.10.2001

23.10.2001

04.10.2001

23.10.2001

23.10.2001

23.10.2001

23.10.2001

15.10.2001

15.10.2001

15.10.2001

15.10.2001

15.10.2001

15.10.2001

15.10.2001

15.10.2001

03.10.2001

17.10.2001

22.10.2001

11.10.2001

11.10.2001

ZÁPISY LICENČNÍCH SMLUV K OCHRANNÝM ZNÁMKÁM

NEV - DAMA, a.s., Praha 1, CZ;

NEV - DAMA, a.s., Praha 1, CZ;

NEV - DAMA, a.s., Praha 1, CZ;

NEV - DAMA, a.s., Praha 1, CZ;

Tělovýchovná jednota Bohemians
Praha, Praha 10, CZ;

NEV-DAMA, a.s., Praha 1, CZ;

NEV-DAMA, a.s., Praha 1, CZ;

NEV-DAMA, a.s., Praha 1, CZ;

NEV-DAMA, a.s., Praha 1, CZ;

IVAX-CR a.s., Opava 9, CZ;

IVAX-CR a.s., Opava 9, CZ;

IVAX-CR a.s., Opava 9, CZ;

IVAX-CR a.s., Opava 9, CZ;

IVAX-CR a.s., Opava 9, CZ;

IVAX-CR a.s., Opava 9, CZ;

IVAX-CR a.s., Opava 9, CZ;

IVAX-CR a.s., Opava 9, CZ;

KEZ o.p.s., Chrudim, CZ;

Ing. Josef Bělík, Valašské Meziříčí,
CZ;

David Bořuta, Mariánské Lázně,
CZ;

CIMEX KONCERN a.s., Praha 4,
CZ;

CIMEX KONCERN a.s., Praha 4,
CZ;

158906

158906

158906

158906

167720

176463

176463

176463

176463

187665

187665

187665

187665

187665

187665

187665

187665

195997

200726

214275

219050A

219789A

Číslo zápisu Majitel

Datum
uzavření
ličenční
smlouvy

Nevýlučná

Nevýlučná

Nevýlučná

Nevýlučná

Nevýlučná

Nevýlučná

Nevýlučná

Nevýlučná

Nevýlučná

Nevýlučná

Nevýlučná

Nevýlučná

Nevýlučná

Nevýlučná

Nevýlučná

Nevýlučná

Nevýlučná

Nevýlučná

Nevýlučná

Nevýlučná

Výlučná

Výlučná

CK Travel Sport , s.r.o., Praha 4;

DCK Rekrea Praha, s.r.o., Praha 1;

DCK Rekrea Litomyšl, s.r.o.,
Litomyšl;

DCK Rekrea Plzeň,  spol. s r.o.,
Plzeň;

CU Bohemians a.s., Praha 10;

CK Travel Sport, s.r.o., Praha 4;

DCK Rekrea Praha, s.r.o., Praha 1;

DCK Rekrea Litomyšl, s.r.o.,
Litomyšl;

DCK Rekrea Plzeň, spol. s r.o.,
Plzeň;

Podorlická sodovkárna, s.r.o.,
Rychnov nad Kněžnou;

"Sodovkárna R. Sýkora" spol. s
r.o., Paskov, RA 89;

Pivovar Černá Hora, a.s., Černá
Hora, okres Blansko;

Pivovar a sodovkárna Jihlava, a.s.,
Jihlava;

AMIN, spol. s r.o., Břidličná;

"ZON" spol. s r.o., Třebíč;

Sodovkárna Příbram, spol. s r.o.,
Příbram;

DRINKS UNION a.s., Ústí na
Labem;

SCHAUMANN ČR s.r.o., Volyně;

DELTA TOUR, spol. s r.o.,
Valašské Meziříčí;

DRACULA BLOOD s.r.o.,
Mariánské Lázně;

EXCELSIOR, a.s., Mariánské
Lázně;

EXCELSIOR, a.s., Mariánské
Lázně;

Nabyvatel licence Druh licence

27.06.2000

22.06.2000

31.07.2000

21.06.2000

15.08.2001

27.06.2000

22.06.2000

31.07.2000

21.06.2000

15.04.2001

15.04.2001

15.04.2001

15.04.2001

15.04.2001

15.04.2001

15.04.2001

15.04.2001

19.09.2001

10.08.2001

21.12.2000

26.01.2001

26.01.2001

S účinností
od data
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25.10.2001

03.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

10.10.2001

Nadace rozvoje občanské
společnosti, Praha 1, CZ;

SAS IP, Inc., Cheyenne, US, WY;

Mgr. Karla Bauerová, České
Budějovice, CZ;

Plzeňský Prazdroj, a.s., Plzeň, CZ;

Beecham Group p.l.c., Brentford,
GB;

221090

221269

222098

225381

230185

Číslo zápisu Majitel

Datum
uzavření
ličenční
smlouvy

Nevýlučná

Výlučná

Výlučná

Nevýlučná

Výlučná

Česká televize, Praha 4;

ANSYS, Inc., Corporation Trust
Center, Wilmington, USA;

SOPHIA, tlumočnické a
překladatelské služby s.r.o., České
Budějovice;

SAHM s.r.o., Praha 10;

PFIZER INC., a Delaware
corporation, New York, U.S.A.;

Nabyvatel licence Druh licence

10.08.2001

14.03.1994

01.01.2001

14.08.2001

08.06.2001

S účinností
od data
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08.06.2001

23.03.2001

23.03.2001

23.03.2001

23.03.2001

23.03.2001

05.03.2001

05.03.2001

06.12.2000

26.04.2001

15.11.2000

06.12.2000

07.03.2001

31.08.1999

06.09.1999

12.04.1999

22.09.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

08.06.2001

25.05.2001

25.05.2001

25.05.2001

25.05.2001

03.07.2001

25.06.2001

25.06.2001

20.02.2001

26.04.2001

05.02.2001

20.02.2001

25.05.2001

22.01.2001

28.03.2001

28.03.2001

25.05.2001

(811)

(811)

(811)

(811)

(811)

(811)

(811)

(811)

(811)

(811)

(811)

(811)

(811)

(811)

(811)

(811)

(811)

764832

761454

761455

762741

762740

760300

761467

761435

763933

761214

761432

763934

760223

759376

764315

761436

763637

MEZINÁRODNÍ ZÁPISY OCHRANNÝCH ZNÁMEK
(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

92466

100486

100512

186844

186850

186856

200749

200750

202591

208518

214300

215265

227324

229903

231542

231595

232471

232821

12

1, 5

1, 5

1, 3, 5

1, 3, 5

1, 3, 5

11

30

29, 30, 31

5, 29, 30, 32

9

29, 30, 32

6, 19, 28

16, 21, 32

5, 30

3, 9, 21, 25, 39, 40, 41

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

BA, BG, BY, CN, EE, LT, LV, MD, MK, TR, UA

AM, AZ, BG, BY, EE, GE, LT, LV, MD, PL, RU,
UA

AM, AZ, BG, BY, EE, GE, HU, LT, LV, MD, PL,
RO, RU, SK, UA

AM, AZ, BG, BY, EE, GE, HU, LT, LV, MD, PL,
RO, RU, UA

AM, AZ, BG, BY, EE, GE, HU, LT, LV, MD, PL,
RO, RU, UA

AM, AZ, BG, BY, EE, GE, HU, LT, LV, MD, PL,
RO, RU, UA

BG, BX, BY, DE, HU, LT, LV, MD, PL, RO, RU,
SK, UA

BG, BX, BY, DE, HU, LT, LV, MD, PL, RO, RU,
SK, UA

AT, HU, PL, RU, UA

AT, DE, HR, HU, PL, SK

AT, BG, BX, DE, EE, ES, FR, HR, HU, IT, LT,
LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK, YU

AT, HU, PL, RU, UA

RU, UA

AT, BA, BG, BY, CH, DE, DK, EE, ES, FI, GB,
HR, HU, IT, LT, LV, MK, NO, PL, RO, RU, SE,
SI, SK, UA, YU

BG, DE, HU, PL, RU, UA

AT, BX, CH, DE, ES, GB, HR, IT, PL, RU, SK

HU, PL, SK

(890)

(890)

(890)

(890)

(890)

(890)

(890)

(890)

(890)

(890)

(890)

(890)

(890)

(890)

(890)

(890)

(890)
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04.06.2001

02.05.2000

08.11.2000

11.09.2000

03.11.2000

11.10.2000

15.11.2000

15.11.2000

15.11.2000

14.11.2000

14.07.2000

12.07.2000

21.07.2000

10.10.2000

16.10.2000

02.01.2001

17.01.2001

14.02.2001

14.02.2001

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

04.06.2001

24.04.2001

24.04.2001

24.04.2001

24.04.2001

24.04.2001

24.04.2001

24.04.2001

24.04.2001

24.04.2001

23.05.2001

25.06.2001

25.06.2001

25.06.2001

25.06.2001

25.06.2001

25.06.2001

30.06.2001

30.06.2001

(811)

(811)

(811)

(811)

(811)

(811)

(811)

(811)

(811)

(811)

(811)

(811)

(811)

(811)

(811)

(811)

(811)

(811)

(811)

761945

760361

763239

762510

763207

764171

759173

759554

759555

758939

764881

764544

761804

765171

760433

760436

765449

764739

764738

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

233412

233431

233476

233478

233484

233494

233495

233496

233503

233866

234508

234512

234570

234572

234619

234626

235344

235345

235980

5

8, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 26, 28, 34, 35,
38, 39, 41, 42

6, 19, 20

7, 9

5, 30, 31, 32, 33, 35, 42

5, 29

2

2

2

3, 5, 16

5, 30

9, 16, 36, 41

12

9, 11, 37

29, 30, 32

21

11, 37

31

29, 30, 31

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

AM, AZ, BY, EE, KG, KZ, LV, MD, RU, SK, TJ,
TM, UA, UZ

BG, HU, PL, RO, SK, TR

AT, DE, HU

BX, CN, DE, ES, FR, IT

BG, CH, DE, FR, IT, PL, RU, SK

PL, SK

AT, BA, BG, BY, DE, EE, HR, HU, LT, LV, MK,
PL, RO, RU, SK, UA, YU

AT, BA, DE, EE, HR, HU, PL, RU, SK, UA, YU

AT, BA, BG, BY, DE, EE, HR, HU, LT, LV, MK,
PL, RO, RU, SK, UA, YU

BG, BY, CH, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK, UA

BG, BY, DK, EE, EG, GB, HR, HU, LT, LV, NO,
PL, RO, SI, SK, UA

AT, HU, IT, PL, SK

AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU,
IT, NO, PL, PT, SE, SI, SK

BG, BY, LV, RU, UA

BA, EE, HR, HU, LT, LV, PL, SI, SK

CN, SK

AT, CH, DE, ES, FR, GB, GR, HR, HU, IT, PL,
PT, SI, SK, UA, YU

BA, HR, HU, LT, LV, PL, SI, SK

BA, HR, HU, LT, LV, PL, SI, SK

(890)

(890)

(890)

(890)

(890)

(890)

(890)

(890)

(890)

(890)

(890)

(890)

(890)

(890)

(890)

(890)

(890)

(890)

(890)
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12.06.2000(220)
(151) 27.08.2001

(811) 764568

16, 34(511)
AT, BX, DE, FR, SK(890)
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24.09.2001

16.10.2001

16.10.2001

16.10.2001

25.10.2001

VÝMAZY OCHRANNÝCH ZNÁMEK

172593

175503

176394

186046

199132

Číslo zápisu Datum
výmazu:
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52755

60848

138407

135827

159815

109489

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

Datum provedení změny: 17.10.2001

Datum provedení změny: 10.10.2001

Datum provedení změny: 29.10.2001

Datum provedení změny: 26.10.2001

Datum provedení změny: 29.10.2001

Datum provedení změny: 31.10.2001

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

165191

171362

229903

231542

234570

ÚŘEDNÍ OZNÁMENÍ

Seznam výrobků "Tepelně izolační výrobky z anorganických
vláken pro použití za vysokých teplot, zejména volné
vlákno, rohože, desky, tvarovky, provazce" zatříděn pouze
do tř. 17.

Do ochranné známky byla třída 42 uvedena nedopatřením. 
Ochranná známka je zapsána pro tyto třídy: 9,16,20,25 a
41.Elektrické a elektronické přístroje a nástroje, computery
a počítačový hardware, zvláště klávesnice, terminály,
monitory, disketové jednotky, interface, interfacové kabely,
disky a flopy disky, počítačové programy, fotografické,
filmové a optické přístroje a nástroje, přístroje  a nástroje
pro výchovu, nahrané nosiče zvuku a obrazu, zvláště filmy,
gramofonové desky, zvukové pásky, zvukové kazety,
kompaktní disky, video nahrávky, disky a pásky,
diapozitivy; papír, lepenka a zboží z těchto materiálů,
tiskoviny, knihy, příručky, rukověti, katalogy činnosti, idea
cards, obrázkové plány, brožury, hrací karty, plakáty,
fotografie, instruktážní a učební materiál ve formě tiskovin,
mozaikové puzzle  pro výchovné a instruktážní účely,
tiskařské typy, papírové pásky a karty na nahrávání
počítačových programů; nábytek, zrcadla, rámečky na
obrazy, bedny, krabice a kontejnery na uskladnění; oděvy,
obuv  a pokrývky hlavy; činnost vzdělávací, zábavná a
vydavatelská.

V návaznosti na mezinárodní zápis byl seznam následovně
přetříděn: (16) papírové tácky,  pasparty, plakáty, plakáty
velké plošné, rozetky, účtenky, papírové tabule, papírové
visačky, novoroční přání, letáky, jídelní lístky, papírové
ubrousky, tužky; (21) pohárky skleněné, sklenice, poháry
keramické, holby keramické, stojany na jídelní lístky,
keramické a porcelánové tácky, porcelánové džbány,
papírové kelímky, papírové láhve; (25) oděvy, kloboučnické
zboží; (32) pivo, lehká piva a ležáky, vody minerální a
šumivé a jiné nealkoholické nápoje, sirupy a jiné přípravky k
přípravě nápojů; (42) služby spojené s provozováním
pohostinství.

V návaznosti na mezinárodní zápis ochranné známky byl
přetříděn seznam výrobků: (5) sladidla pro účely léčebně
přírodní;  (30) sladidla.

V návaznosti na mezinárodní zápis byl seznam následovně
přetříděn: (9) měřící a regulační technika pro topení a
rozvod vody, automatické regulátory teploty, expansometry,
automatické a časové vypínače, elektrické vodiče a spojky
elektrického vedení, elektrické spínací a přepínací zařízení,
elektrické rozvodné skříně a rozvaděce nízkého napětí,
pojistky elektrického vedení, přístroje na dálkové ovládání,

přístroje na kontrolu tepla, hromosvody; (11) zařízení pro
rozvod vody, zejména potrubí a vodovodní armatury,
zařízení pro ohřev vody, bojlery elektrické, plynové
ohřívače, průtokové ohřívače plynové a elektrické, zařízení
pro rozvod a přenos tepla, zejména radiátory, trubky, kotle
všeho druhu, zejména plynové, elektrické, olejové a uhelné,
včetně jejich vybavení a doplňků, jako jsou regulátory,
regulační prvky, elektrické výhřevné panely, sporáky
plynové a elektrické, plynové, elektrické a kombinované
trouby, zařízení pro výrobu páry, pro chlazení, klimatizace,
zařízení pro úpravu vzduchu, ústřední topení, nádrže tlakové
vody, regenerátory tepla, elektrické a kombinované
ventilátory, napájecí zařízení parních kotlů, vodovodní
hydranty; (37) montáž, instalace, záruční a pozáruční servis,
opravy, rekonstrukce a revize v oboru topenářství a rozvodu
plynu a vody, instalace a opravy topných systémů,
plynových zařízení a zařízení pro odvod kouře a tepla,
vodoinstalatérské práce, opravy, instalace a servis
elektrických strojů, přístrojů a spotřebičů, zámečnické práce.

Ve věstníku č. 2/2001 v části "Přehled zápisů ochranných
známek" byl chybně uveden zápis ochranné známky č.
228992 (O109489). Přihláška ochranné známky zn. sp.
O109489 byla vrácena do odboru ochranných známek k
dalšímu řízení.
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145725, 147082, 147083, 150967, 152168, 154177, 154334, 155768, 157364, 157678, 158921, 159381, 159518, 160356, 160549,
160798, 160818, 161426, 161451, 162012, 162132, 162287, 162512, 162883, 163059, 163071, 163143, 163296, 163740, 163759,
163923, 164269, 164465, 164948, 165076, 165184, 165189, 165223, 165386, 165428, 165434, 165615, 165759, 165929, 165932,
165936, 165958, 165959, 166020, 166101, 166104, 166178, 166186, 166210, 166326, 166377, 166383, 166397, 166398, 166419,
166420, 166422, 166457, 166495, 166504, 166542, 166547, 166548, 166578, 166668, 166819, 166820, 166861, 166890, 166907,
166939, 167019, 167132, 167220, 167291, 167292, 167293, 167305, 167335, 167336, 167459, 167515, 167656, 167759, 167800,
167845, 167853, 167868, 167869, 167999, 168007, 168148, 168193, 168194, 168283, 168585, 168586, 168587, 168874, 168913,
168937, 169178, 169179, 169180, 169716, 169809, 169952, 169953, 171392, 171393, 172277, 172279, 172281, 172283, 172285,

172287, 172289.                                                                       

ZVEŘEJNĚNÉ PŘIHLÁŠKY OCHRANNÝCH ZNÁMEK

Číselný přehled

BAREVNÁ VYOBRAZENÍ

PŘEHLED BAREVNÝCH VYOBRAZENÍ

Použitý postup neumožňuje ve všech případech věrnou reprodukci všech jednotlivých odstínů barev
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145725

147082

147083

150967

152168

154177

154334

155768

157364

157678

158921

159381

159518

160356

160549

160798

160818

161426
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161451

162012

162132

162287

162512

162883

163059

163071

163143

163296

163740

163759

163923

164269

164465

164948

165076

165184
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165189

165223

165386

165428

165434

165615

165759

165929

165932

165936

165958

165959

166020

166101

166104

166178

166186

166210
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166326

166377

166383

166397

166398

166419

166420

166422

166457

166495

166504

166542

166547

166548

166578

166668

166819

166820
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166861

166890

166907

166939

167019

167132

167220

167291

167292

167293

167305

167335

167336

167459

167515

167656

167759

167800
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167845

167853

167868

167869

167999

168007

168148

168193

168194

168283

168585

168586

168587

168874

168913

168937

169178

169179
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169180

169716

169809

169952

169953

171392

171393

172277

172279

172281

172283

172285

172287

172289


