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2000-2177
2000-2197
2000-2198
2000-2204
2000-2205
2000-2207
2000-2209
2000-2214
2000-2215
2000-2218
2000-2221
2000-2222
2000-2227

2000-2228
2000-2231
2000-2232
2000-2237
2000-2239
2000-2240
2000-2241
2000-2244
2000-2254
2000-2258
2000-2271
2000-2272
2000-2273
2000-2282
2000-2286
2000-2289
2000-2297
2000-2303
2000-2311
2000-2312
2000-2313
2000-2314
2000-2316
2000-2339
2000-2340
2000-2358
2000-2361
2000-2363
2000-2364
2000-2370
2000-2372
2000-2375
2000-2376
2000-2379
2000-2393
2000-2399
2000-2401
2000-2411
2000-2413
2000-2445
2000-2469
2000-2477
2000-2502
2000-2523
2000-2541
2000-2572
2000-2573
2000-2585
2000-2599
2000-2614
2000-2616
2000-2636
2000-2656
2000-2659
2000-2663
2000-2664
2000-2667
2000-2676
2000-2702
2000-2713
2000-2715
2000-2728
2000-2729
2000-2730
2000-2750
2000-2764
2000-2769
2000-2770
2000-2788
2000-2794
2000-2801
2000-2806
2000-2807
2000-2808
2000-2809
2000-2828
2000-2834
2000-2835
2000-2836
2000-2837
2000-2856
2000-2857
2000-2864
2000-2887
2000-2892
2000-2906

2000-2910
2000-2911
2000-2922
2000-2934
2000-2940
2000-2947
2000-2952
2000-2961
2000-2962
2000-2963
2000-2988
2000-2994
2000-2995
2000-3047
2000-3086
2000-3087
2000-3088
2000-3147
2000-3164
2000-3223
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A 01 M 23/38

A 01 N 25/30, B 01 F 17/34

A 01 N 37/22, A 01 N 43/76, A 01 N 43/78, A 01 N
43/56, A 01 N 43/653, A 01 N 43/40, A 01 N 43/32, A
01 N 43/16, A 01 N 43/08, A 01 N 37/24, A 01 N 47/38,
 // (A 01 N 47/38, A 01 N 43:78, A 01 N 43:76, A 01 N
43:56, A 01 N 43:40, A 01 N 43:32, A 01 N 43:16, A
01 N 43:08, A 01 N 37:24, A 01 N 37:22, ), (A 01 N
43/653, A 01 N 43:78, A 01 N 43:76, A 01 N 43:56, A
01 N 43:40, A 01 N 43:32, A 01 N 43:16, A 01 N
43:08, A 01 N 37:24, A 01 N 37:22)

A 01 N 43/40,  // (A 01 N 43/40, A 01 N 37:34)

2000-1286

2000-1979

2000-2228

2000-2227

GRIGOROV Grigor Rangelov, Sofia, BG;

COGNIS CORPORATION, Gulph Mills, PA, US;

BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;

BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;

Způsob hubení škůdců a zařízení k provádění
tohoto způsobu

Pomocný prostředek vhodný pro přípravky
používané v zemědělství

Fungicidní směsi a způsob potírání škodlivých
hub

Fungicidní směsi a způsob potírání škodlivých
hub

05.10.1998

02.12.1998

15.12.1998

15.12.1998

PCT/BG98/00017

PCT/US98/25198

PCT/EP98/08224

PCT/EP98/08226

WO 99/18780

WO 99/29170

WO 99/31979

WO 99/31983

Vandělíková Jana Ing., Petrská 12, Praha 1, 11000;

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

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

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

09.10.1997

05.12.1997, 23.11.1998

18.12.1997

18.12.1997

1997/101955

1997/067611, 1998/197803

1997/19756405

1997/19756385

BG

US, US

DE

DE

(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)

Škůdci jsou hubeni působením elektřiny. Škůdce je vlákán
do prostoru, ohraničeného dvěma elektrodami, z nichž
jedné je nucen se dotknout cestou k návnadě. Podstata
spočívá v tom, že škůdce se dostává do kontaktu s jednou
z elektrod při přecházení přes tuto elektrodu. V závislosti
na váze škůdce se určuje hodnota napětí k výboji v
prostoru elektrod, kde výboj usmrcuje škůdce. Živočich je
napřed veden prostorem mezi elektrodami a je nucen
šplhat do určité výše. Napětí na elektrody je přivedeno po
tom, co škůdce vejde hluboko do prostoru mezi
elektrodami. Mrtvé tělo se odstraňuje z prostoru mezi
elektrodami tím, že vlastní vahou sklouzne dolů na
odpovídající místo pro sběr takových těl, přičemž poté se
vypíná napětí na elektrodách a zařízení zůstává ve stavu
připraveném k dalšímu cyklu likvidace škůdce. Zařízení
sestává z průchodu (1) s elektrodou (2), umístěnou nad
podlahou s spojenou se spínačem (3), který je napojen na
fázi vysokonapěťového zdroje (4). Podlaha je upevněna na
pružinách (5) upravených pod ní a návnada (6) je
umístěna v průchodu (1), který je skloněný a je uložen na
rámu (8). Návnada (6) je umístěna na jeho spodním konci
a podlaha tvoří druhou elektrodu (7), spojenou přes kolík
(9) s běžcem reostatu (10), napojeným dále na zemnicí
svorku vysokonapěťového zdroje (4). Pružiny (5) mají tvar
ohnutých listů. U horního otvoru průchodu (1) je uložena
vyměnitelná první šachta (11) s průřezem podle velikosti
největších škůdců, kteří mají být usmrcováni. Pod
spodním otvorem průchodu (1) je umístěna druhá šachta
(12), a to u kontejneru (13). V otvoru v podlaze je uložen
světelný zdroj  (14) a nad ním pak světelný indikátor (15),
jehož svorka je připojena k prvnímu řídícímu vstupu
spínače (3) a ke druhému vstupu časovače (15´), jehož
výstup je spojen s druhým řídícím vstupem spínače (3).

Pomocný prostředek pro zemědělské přípravky, který
obsahuje: a) karbonát mastného alkoholu; a b) složku
zvolenou ze skupiny zahrnující neiontogenní povrchově
aktivní prostředky, aniontově aktivní povrchově aktivní
prostředky, kationtově aktivní povrchově aktivní
prostředky, alkylestery, minerální oleje nedráždivé pro
rostliny, ve vodě rozpustné silikonové povrchově aktivní
prostředky, dialkylethery mastných kyselin,
dialkylkarbonaty mastných kyselin, rostlinné oleje a jejich
směsi.

Fungicidní směsi, které obsahují v synergicky účinném
množství jako aktivní komponenty: a) amidovou
sloučeninu vzorce A-CO-NR1R2, kde symboly A, R1, R2

mají specifický význam a b) derivát azolu. Způsob
potírání škodlivých hub, který spočívá v aplikaci účinného
množství směsi na houby nebo jejich životní prostředí.

Fungicidní směsi obsahují v synergicky účinném množství
jako aktivní komponenty. a) amidovou sloučeninu vzorce
(I), kde symboly A, R1 a R2 mají specifický význam.
Způsob potírání škodlivých hub, který spočívá v aplikaci
uvedených fungicidních směsí na životní prostředí hub
nebo na materiály, které mají být před napadením
houbami chráněny.

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Grigorov Grigor Rangelov, Sofia, BG;

Mueninghoff Jane C., The Woodlands, TX, US;
Garst Roger H., Cincinnati, OH, US;

Schelberger Klaus, Gönnheim, DE;
Scherer Maria, Landau, DE;
Eicken Karl Dr., Wachenheim, DE;
Hampel Manfred Dr., Neustadt, DE;
Ammermann Eberhard Dr., Heppenheim, DE;
Lorenz Gisela Dr., Neustadt, DE;
Strathmann Siegfried Dr., Limburgerhof, DE;

Schelberger Klaus, Gönnheim, DE;
Scherer Maria, Landau, DE;
Eicken Karl Dr., Wachenheim, DE;
Hampel Manfred Dr., Neustadt, DE;
Ammermann Eberhard Dr., Heppenheim, DE;
Lorenz Gisela Dr., Neustadt, DE;
Strathmann Siegfried Dr., Limburgerhof, DE;
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A 01 N 47/38,  // (A 01 N 47/38, A 01 N 43:653)

A 23 B 9/02

A 23 K 1/24, A 23 P 1/08

A 23 L 1/16, A 23 P 1/10

A 23 L 1/236

2000-2715

2000-2232

2000-1233

2000-954

2000-2272

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen,
DE;

LP- TUTKIMUSKESKUS OY, Lahti, FI;

SUET SAAT- UND ERNTETECHNIK GMBH,
Eschwege, DE;

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

AJINOMOTO CO. INC., Tokyo, JP;

Selektivní herbicidy na basi N-aryl-
triazolin(thi)onů a N-
arylsulfonylamino(thio)karbonyl-
triazolin(thi)onů, způsob jejich výroby a jejich
použití

Způsob a zařízení pro zpracování obilných zrn,
upravených obilných zrn a jejich použití

Způsob výroby krmných zrn

Těstoviny a způsob výroby

Granulované sladidlo

12.01.1999

28.10.1999

05.04.2000

16.03.2000

PCT/EP99/00130

PCT/FI99/00904

WO 99/37153

WO 00/25595

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

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

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

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

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

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

24.01.1998

02.11.1998

06.04.1999

16.03.1999

1998/19802697

1998/982376

1999/19915438

1999/99200802

DE

FI

DE

EP

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Herbicidní prostředky, které obsahují synergické
kombinace účinných látek, které zahrnují známé N-aryl-
triazolin(thi)ony obecného vzorce I, kde symboly  R1, R2,
R3, R4, R5 a Q mají specifický význam a známé N-
arylsulfonylamino-(thio)karbonyl-triazolin(thi)ony
obecného vzorce II, kde symboly R6, R7,R8, R9, Q2 a Q3

mají specifický význam. Tyto prostředky se mohou použít
se zvláště dobrým úspěchem pro selektivní potírání
plevelů v různých kulturách užitkových rostlin.

Způsob tepelného zpracování obilných zrn umožňuje
zmenšit obsah plísní obilných zrn, aniž by byla narušena
jejich klíčivost.Teplota zpracovávaných zrn se zvyšuje z
60 na 100°C po dobu 0,5 až 30 sekund. Upravovaná zrna
jsou ponechána ke klíčení a určena k použití ve
sladovnictví a pivovarnictví. Dále jsou popsána zařízení,
určená k provádění uvedeného způsobu.

Způsob výroby krmných zrn pro drůbež a ptáky, při
kterém se jednotlivá zrna, především obilná zrna,
luštěninová zrna, nebo olejnatá semena obalují pláštěm,
který obsahuje živiny a/nebo účinné látky v předem
zvoleném složení. K tomu se předem zvolená množství
živin a/nebo účinných látek melou a promíchávají na
homogenní směs. Zrna cirkulují v zásobníku se střídavým
nastřikováním vody a nasypáváním směsi a za použití
pojiva se potahují pláštěm. Takto získaná krmná zrna se
následně vysoušejí.

Řešení se týká těstovin, získatelných lisováním
vstřikováním. Způsob výroby těchto těstovin spočívá v
tom, že se připraví výchozí směs, obsahující obilnou
mouku nebo semolinu a vodu, tato směs se prohněte na
těsto a získané těsto se zpracovává lisováním
vstřikováním. Obsah vody ve výchozí směsi může být 10
až 35 %. V průběhu vstřikování a lisování se výhodně
těsto zahřívá na teplotu 30 až 150°C, hotové těstoviny se
suší na obsah vody 4 až 13,5 % a chladí.

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Dollinger Markus, Overland Park, KS, US;
Drewes Mark Wilhelm, Langenfeld, DE;
Haas Wilhelm, Pulheim, DE;
Müller Klaus-Helmut, Düsseldorf, DE;

Olkku Juhani, Hollola, FI;
Peltola Petri, Lahti, FI;
Reinikainen Pekka, Loppi, FI;
Räsänen Esa, Lahti, FI;
Tuokkuri Veli-Matti, Hollola, FI;

Weber Heinrich Dr., Bad Sooden Allendorf, DE;
Fuß Ernst-Otto, Berkatal-Hitzerode, DE;
Gradert Hansjörg, Kükelühn, DE;

Panattoni Lorenzo, Winterthur, CH;
Odermatt Robert Gerald, Frauenfeld, CH;
Halden Jonas Peter, Seuzach, CH;

Ishida Hirotoshi, Kawasaki-shi, JP;
Nagai Takeshi, Kawasaki-shi, JP;
Takemoto Tadashi, Kawasaki-shi, JP;
Suzuki Yuichi, Kawasaki-shi, JP;
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A 23 L 1/236

A 23 L 1/29, A 23 L 3/40

A 23 L 1/305, A 61 K 31/205

A 23 P 1/10, A 23 L 1/317, B 29 C 43/04

A 41 B 11/02, A 41 B 11/12

2000-2273

2000-1156

2000-1207

2000-2887

2000-2215

AJINOMOTO CO. INC., Tokyo, JP;

BESTFOODS, Englewood Cliffs, NJ, US;

SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE
RIUNITE S. P. A., Roma, IT;

KORTSCHACK Fritz, Berlin, DE;

HIPPIES PTY. LTD., Brisbane, AU;

Sladidlo

Způsob výroby potravinářských produktů

Přípravek k potlačení abstinenčních symptomů
a chuti alkoholiků na alkohol a předcházení
zneužívání alkoholu zdravými jedinci

Způsob výroby a tvarování potravin, například
salámů a masných výrobků

Pletené zboží

20.11.1998

20.11.1998

30.03.2000

18.09.1998

17.02.1999

23.12.1998

PCT/JP98/05236

PCT/JP98/05237

PCT/IT98/00249

PCT/EP99/01022

PCT/AU98/01062

WO 99/31999

WO 99/32000

WO 99/17623

WO 99/42004

WO 99/33366

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

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

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

Vandělíková Jana Ing., Petrská 12, Praha 1, 11000;

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

Smola Josef Ing., Mendlovo nám. 1a, Brno, 60300;

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

22.12.1997

22.12.1997

30.03.1999

03.10.1997

19.02.1998

24.12.1997, 29.05.1998, 27.07.1998, 06.08.1998

1997/352728

1997/352729

1999/19914476

1997RM/000594

1998/19807794

1997/1120, 1998/3776, 1998/4845, 1998/5072

JP

JP

DE

IT

DE

AU, AU, AU, AU

(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)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

Granulované sladidlo obsahuje jako účinné látky aspartam
a  acesulfam-K. Sladidlo obsahuje acesulfam-K v
množství 5 až 90 % hmotnostních, vztaženo na celkovou
hmotnost obou složek, přičemž maximální průměr částic
granulátu je nejvýš 1400 mikrometrů. S výhodou se obsah
acesulfamu-K pohybuje v rozmezí 20 až 90 %
hmotnostních při maximálním průměru částic granulátu
přibližně 50 mikrometrů nebo nižším.

Sladidlo obsahuje jako účinné složky aspartam a
acesulfam-K. Obsah acesulfamu-K ve sladidle je 5 až 90
% hmotnostních, vztaženo na celkové množství obou
složek, přičemž průměr částic obou složek se volí
v rozmezí, které umožní zvýšit rychlost rozpouštění směsi
ve srovnání s rychlostí rozpouštění samotného aspartamu.
S výhodou je střední průměr částic acesulfamu-K 250
mikrometrů nebo nižší a střední průměr částic aspartamu
500 mikrometrů nebo nižší.

Způsob výroby potravinářských produktů předem
tvarovaných, rehydratovatelných, sušených a vhodných
pro smažení na pánvi, při němž se specifické suroviny,
tvořené 50 až 70 % hmotnostními drti, 5 až 25 %
hmotnostních zkapalněného tuku, 5 až 20 % hmotnostních
koagulovatelné bílkoviny, kypřidla, soli, koření a dalších
případných složek smísí, připraví se vlhké zpracovatelné
těsto přidáním kapaliny, smísením a prohnětením, toto
vlhké těsto se rozdělí na části, které se zpracují na
požadovaný tvar a pak se ke vzniku bílkovinné struktury
tepelně zpracovávají při teplotě 90 až 160 °C po dobu 8 až
30 minut, takto zpracované části těsta se pak suší na
výsledný obsah vody 4 až 10 % hmotnostních. Součást
řešení tvoří také výrobky, získané uvedeným způsobem.

Kombinovaný přípravek sestává z L-karnitinu, acetyl-L-
karnitinu a propionyl-L-karnitinu nebo jejich
farmakologicky přijatelných solí v molárním poměru v
rozsahu od 6 : 4 : 1 do 3 : 2 : 1. Používá se jako
farmaceutický přípravek k potlačení abstinenčních
symptomů a chuti alkoholiků na alkohol a jako dietní
doplněk, zdravá výživa, zdravotní strava nebo
nutraceutikum k předcházení zneužívání alkoholu u v
podstatě zdravých jedinců.

Způsob výroby a tvarování potravin, například salámů a
masných výrobků, které se pro ochranu proti
rekontaminaci před závěrečným zvýšením trvanlivosti balí
do folií. Naplněné folie, popřípadě foliový sáček, se vloží
mezi desky, které jsou opatřeny vybráními. Aby se dosáhlo
rovnoměrného rozložení materiálu naplněného do
foliového sáčku, přiblíží se desky nejdříve k sobě
navzájem. Po dosažení určité vzájemné vzdálenosti desek
nebo tlaku uvnitř sáčku se jemnými otvory ve vybráních
desek odsaje vzduch mezi folií a vybráním, čímž se
dosáhne vytažení folie a jejího přitlačení k vnitřním
stěnám vybrání. Plněný materiál je současně dalším
zmenšením vzájemné vzdálenosti desek zcela vytlačen do
vybrání desek a jeho tvar odpovídá tvaru povrchu desek.

Oděv nebo punčochové kalhoty (1) obsahují elastický
přídržný pás (83), jehož zadní část (83a) s rovnoběžnými
stranami se při používání prostírá kolem zadní části (83a)
nositelovy anatomie a jehož přední část (83b) se při
používání prostírá alespoň částečně kolem přední části
nositelovy anatomie. Zadní část (83a) je pružná
v podélném směru, rovnoběžném k hornímu a spodnímu
okraji pásu. Přední část (83b) zahrnuje směrem dolů
vyklenutou konkávní křivku (85) ve svém horním okraji a
má větší modul pružnosti v příčném směru než
v podélném směru této přední části (83b).

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Ishada Hirotoshi, Kawasaki-shi, JP;
Nagai Takeshi, Kawasaki-shi, JP;
Takemoto Tadashi, Kawasaki-shi, JP;
Suzuki Yuichi, Kawasaki-shi, JP;

Klukowski Horst, Neuenstadt-Kochertürn, DE;
Vermeiden Peter, Heilbronn, DE;

Fassi Aldo, Pomezia, IT;
Cavazza Claudio, Rome, IT;

Kortschack Fritz, Berlin, DE;

Palmer Vanessa Ann, Oak Brook, IL, US;
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A 43 B 5/02, A 43 B 3/00, A 43 B 19/00, A 43 B 23/00

A 44 B 17/00

A 45 D 19/02, A 45 D 24/26

2000-1880

1999-1083

2000-1862

GERRAND Alan Roy, Beaumaris, AU;

YKK EUROPA LTD., London, GB;

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

Sportovní obuv

Stiskací knoflík

Aplikátor produktu

23.11.1998

26.03.1999

18.11.1998

PCT/AU98/00970

PCT/US98/24639

WO 99/26503

WO 99/26508Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;

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

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

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

21.11.1997, 12.02.1998, 19.05.1998, 18.06.1998

21.11.1997, 21.11.1997, 21.11.1997, 21.11.1997

1997/0462, 1998/1786, 1998/3562, 1998/4200

1997/9724713, 1997/9724714, 1997/9724715,
1997/9724716

AU, AU, AU, AU

GB, GB, GB, GB

(32)

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Sportovní obuv pro kopání do míče nártem nebo s nártem
sousedící částí je opatřena alespoň jednou vložkou (24)
nebo přídavkem, který je připojitelný k obuvi na nártu
nebo v jeho sousedství tak, že tvoří konkávní kopací
plochu (28). Poloměr zakřivení kopací plochy (28) je v
podstatě stejný nebo poněkud větší než poloměr míče.
Alespoň jedna vložka  (24) má maximální výšku na čelní
straně nártu alespoň stejně velkou jako je maximální výška
na zadní straně nártu.

Stiskací knoflík obsahuje kuličkovou část upevněnou na
prvním nosném spojovaném podkladu (13) a svorku, která
je prostřednictvím nýtového dříku (15), vystupujícího
z nýtové čepičky (14) a procházejícího centrálním otvorem
(5) svorky, pevně spojitelná s druhou nosnou částí.
Jednoduchého a výrobně málo nákladného provedení
stiskacího knoflíku, při vysoké životnosti, to je při
vysokém počtu zavíracích a otvíracích cyklů, se dosahuje
tím, že svorka sestává z tvarového tělíska (1) z plastu.
Tělísko (1) kruhového tvaru je opatřeno zaoblenou upínací
oblastí (2) pro uložení kuličkové části a souose
uspořádanou, k zaváděcímu konci kuličkové části se
zužující a přechodně rozšiřitelnou lůžkovou oblastí (3).
Tvarové tělísko (1) z plastu je přitom opatřeno vnějším

okrajem (4) ve tvaru příruby, na který navazuje axiálně
přesazená střední oblast (6) s centrálním otvorem (5).
Kromě toho radiálně vně lůžkové oblasti (3) je v
kruhovém vnějším okraji (4) tvarového tělíska (1) z plastu
uspořádána oběžná drážka (7) pro zvýšení pružícího
účinku lůžkové oblasti (3). Je výhodné, má-li lůžková
oblast (3) tvar mnohoúhelníku. S výhodou je tvarové
tělísko (1) vyrobeno z POM (polyoxymethylenu).

Aplikátor (114) produktu a zásobník (10) tvoří obal na
směs. Naplněním tekuté směsi do tohoto obalu vznikne
směs, balená v ručním obalu.Zásobník (10) má ohebné a
pružné stěny (12) a zahrnuje zásobník (24) pro tekutou
směs. Aplikátor (ll4) má množinu prodloužených dělících
členů (144), vytvářejících distribuční průřez pro distribuci
tekuté směsi v objemu vytlačováním z aplikátoru (114) ve
směru v podstatě kolmém k průřezu. Distribuční průřez
zahrnuje množinu výstupů (146), přičemž distribuce směsi
výstupy (146) se provádí aplikací tlaku na ohebné a
pružné stěny (12) zásobníku. Když působí tlak 1,5 Pa na
ohebné a pružné stěny (12) zásobníku, je distribuováno
nejméně 0,1 g až 0,5 směsi na cm2 průřezu za vteřinu. U
zvláště výhodného provedení je směsí směs na barvení
vlasů.

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Gerrand Alan Roy, Beaumaris, AU;

Pferdehirt Thomas, Wuppertal, DE;

Allen Lesley Caroline, Medmenham, GB;
Dias Louis Carlos, Brooklands Lane, GB;
Laney Rosemary Jane, West Chiltington, GB;
Oakes Laura Anne, Chertsey, GB;



9VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ  11 - 2000 - CZ, část A (zveřejněné přihlášky vynálezů)

A 61 B 5/145, A 61 B 5/00

A 61 F 2/01

A 61 F 13/15

2000-1941

2000-1465

2000-1393

ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, Mannheim, DE;

SALVIAC LIMITED, Dublin, IE;

KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., Neenah,
WI, US;

Analytické měřicí zařízení s vpichovacím
ústrojím

Protiembolické ochranné zařízení

Absorpční výrobek se zvýšenou elastičností pro
zdokonalení estetického vzhledu a zlepšení
ochranného účinku

30.11.1998

09.11.1998

16.10.1998

PCT/EP98/07706

PCT/IE98/00093

PCT/US98/21966

WO 99/27854

WO 99/23976

WO 99/20215

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

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

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

28.11.1997, 29.05.1998

07.11.1997, 08.04.1998

20.10.1997

1997/19752688, 1998/19824036

1997/970789, 1998/980267

1997/954400

DE, DE

IE, IE

US

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Řešením je soustava k určování přítomnosti nebo obsahu
analytik v krvi, obsahující fotometrický nebo
elektrochemický měřicí přístroj (1) k měření a indikaci
změn charakteristických vlastností testovacího prostředku,
které jsou v korelaci s analytiky a vpichovací ústrojí (2)
pro odběr krve z části těla pacienta.  Měřicí přístroj (1) a
vpichovací ústrojí  (2) jsou přímo, avšak rozpojitelně
vzájemně spojeny. Řešení se dále týká použití této
soustavy k určování přítomnosti nebo obsahu analytik v
krvi.

Protiembolické ochranné zařízení má složitelný filtrační
prvek (105), který je uložen na nosiči, jakým je například
vodicí drát (101). Filtrační prvek (105) se složí do
vnějšího konce katetru (118) pro zavedení a vyjmutí přes
cévní systém pacienta.Blízký vstupní konec (102) má
vstupní otvory, jejichž velikost umožňuje krvi a embolické
látce vstoupit do filtračního prvku (105). Výstupní konec
má výstupní otvory, které umožňují odtékat krvi, ale
embolickou látku zadrží ve filtru. Po použití filtru se po
vodicím drátu (101) nasune k filtru katetr (118), který
zachytí blízký konec (102) filtračního prvku (105) a
uzavře vstupní otvory před tím, než se nasune na filtrační
prvek (105) ve směru blízkého ke vzdálenému konci.
Filtrační prvek (105) se tak postupně složí k vodicímu
drátu (101). Po zasunutí filtru do katetru se filtr vyjme.
Filtrační prvek (105) se může s výhodou upevnit na trubku
(104), která se může otáčet a klouzat po vodicím drátu
(101) mezi vzdálenými zarážkami (106, 120). Toto
uspořádání umožňuje manipulaci s vodicím drátek (101) v
určitém rozsahu nezávisle na filtru v pracovní poloze.

Absorpční výrobek (10) zahrnuje spodní rubovou vrstvu
(30) s dvojicí v příčném směru protilehle uspořádaných a
v podélném směru se rozkládajících bočních okrajů (20).
Každý z těchto bočných okrajů  (20) vykazuje vně
orientovaný, konkávně tvarovaný boční obvodový obrys
(15), který je účelně umístěný ve stanoveném výřezu (17)
pro nohy nacházející se v mezilehlém dílu (16)
absorpčního výrobku. Ke spodní rubové vrstvě (30) je ve
vzájemném čelním, na sebe navrstveném uspořádání

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Kintzig Hans, Tiefenthal, DE;
Schabbach Michael, Hirschberg, DE;
Murawski Hans-Rüdiger, Lampertheim, DE;
Obermeier Wolfgang, Heidelberg, DE;
Miltner Karl, Frankenthal, DE;

Gilson Paul, Moycullen, IE;
Brady Eamon, Elphin, IE;
Vale David, Dublin, IE;
Maher Padraig, Gloster, IE;
Taylor Charles, Warninglid, IE;

St. Louis Raymond Gerard, Fremont, WI, US;
Vaneperen David James, Appleton, WI, US;
Beitz Mark John, Appleton, WI, US;
Faulks Michael John, Neenah, WI, US;
Schleinz Alan Francis, Appleton, WI, US;
Schlinz Daniel Robert, Greenville, WI, US;
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A 61 F 13/15

A 61 F 13/15, B 32 B 3/30

A 61 F 13/15

2000-1803

2000-2372

2000-2572

KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., Neenah,
WI, US;

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

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

Hygienické spodní kalhotky na jednorázové
použití

Použití uložené materiály maskujících dolních
vrstev v absorpčních výrobcích

Absorpční výrobek s prodyšnou dvojitou spodní
vrstvou zahrnující jednu vrstvu se zkosenými
kapilárními otvory

17.11.1998

09.12.1998

03.02.1999
PCT/US98/24544

PCT/US98/26167

PCT/US99/02393

WO 99/25296

WO 99/30660

WO 99/39673

Švorčík Otakar JUDr., 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)

17.11.1997

18.12.1997

04.02.1998

1997/971389

1997/97122344

1998/98101867

US

EP

EP

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

připojená kapaliny propouštějící vrchní lícní vrstva (28), a
mezi těmito vrstvami, vrchní lícní vrstvou (28) a spodní
rubovou vrstvou (30), je sendvičově vložené absorpční
jádro (32). K alespoň jedné z uvedených vrstev (28, 30), je
v oblasti každého výřezu (17) pro nohy připevněná
odděleně vytvořená kompozitní ochranná přestavitelná
rozšiřovací partie (19), která poskytuje rozšiřovací část
(142) a ochrannou odklápěcí část (144). Ochranná partie
(19) zahrnuje bariérovou vrstvu (174) vykazující dvojici
v příčném směru protilehle uspořádaných a v podélném
směru se rozkládajících bočních okrajů (140, 141), první
hlavní čelní povrchovou plochu (148) a druhou hlavní
čelní plochu (149). S první hlavní čelní povrchovou
plochou (148) bariérové vrstvy (174) je ve vzájemném
čelním uspořádání spojená textilní vrstva (176), vytvořená
z netkané plošné textilie, která vykazuje úsek (136)
rozšiřovací části  (142), vnější postranní úsek (170), úsek
(63) ochranné odklápěcí části (144), a vnitřní postranní
úsek (62). Vnější postranní úsek (170) je uspořádaný tak,
že obaluje alespoň jeden boční okraj (140) bariérové
vrstvy (174) a rozkládá se od tohoto okraje směrem
dovnitř podél druhé hlavní čelní povrchové plochy (149)
bariérové vrstvy (174). V rozšiřovací části (142) ochranné
partie (19) je mezi bariérovou vrstvou (174) a textilní
vrstvou (176) sendvičově vložené a připevněné první
uspořádání prvního množství samostatných, navzájem od
sebe oddělených a v podélném směru se rozkládajících
elastomerních prvků /138).

Trojrozměrné, diskrétní hygienické spodní kalhotky (12)
na jednorázové použití jsou opatřené elastikovanými a
nožními otvory (28, 30) a elastikovaným pasovým
otvorem (20), a jsou elasticky roztažitelné kolem oblasti
kyčlí a kolem břišní oblasti uživatele. Tyto hygienické
spodní kalhotky (12) zahrnují jako součást absorpční
ochrannou kompozitní strukturu (46), účelně umístěnou
v oblasti (18) rozkroku a rozkládající se do předního
tělového dílu  (14) a do zadního tělového dílu (15)
spodních kalhotek (12), která slouží k zajištění
zabraňování a prevence proti nežádoucímu pronikání
pohlcované kapaliny na povrch svrchního oděvu uživatele
a ložního prádla.

Použití dolních vrstev v absorpčních výrobcích, kde dolní
vrstva v sobě zahrnuje trojrozměrnou formovanou folii pro
zajištění maskování v absorpčním výrobku uložených
materiálů, při pohledu na k prádlu otočený povrch tohoto
výrobku.

Prodyšné absorpční výrobky na jedno použití, například
dětské pleny, inkontinenční výrobky pro dospělé, a zvláště
pak hygienické vložky a kalhotkové pleny, jsou z důvodu
prodyšnosti opatřeny děrovanou spodní vrstvou (50, 52).
Alespoň jedna z prodyšných vrstev spodní vrstvy (50, 52)
zahrnuje pružnou trojrozměrnou textilii, která sestává z
polymerního filmu (55) s otvory, který je pro tekutinu
nepropustný. Zmíněné otvory tvoří kapiláry (54), které
nejsou k rovině filmu  (55) kolmé, ale svírají se zmíněnou
rovinou úhel menší jak 90°.

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)
Cazzato Tim Richard, Carol Stream, IL, US;
Datta Paul Joseph, Appleton, WI, US;
Gross Jacqueline Ann, Neenah, WI, US;
Venturino Michael Barth, Appleton, WI, US;
Weyenberg Steven Lambert, Appleton, WI, US;
Brunner Michael Scott, Appleton, WI, US;

Carlucci Giovanni, Chieti, IT;
Tamburro Maurizio, Via Marco Polo, IT;

Carlucci Giovanni, Chietti, IT;
Cimini Carmine, Pescara, IT;
D´incecco Amedeo Franco, Pescara, IT;
Marinelli Luigi, Pescara, IT;
Veglio Paolo, Pescara, IT;
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A 61 F 13/56, A 61 F 13/49

A 61 H 33/06

A 61 K 7/00, A 61 K 7/50

2000-758

2000-1049

2000-2271

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

SEVRI-SAUNABAU FRITZ SEEBAUER, Neuburg,
DE;

UNILEVER N. V., Rotterdam, NL;

Upevňovací zařízení absorpčního výrobku

Tepelná kabina

Kapalný čisticí prostředek

01.09.1998

22.03.2000

08.12.1998

PCT/US98/18062

PCT/EP98/08146

WO 99/11211

WO 99/32069

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

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

Musil Dobroslav Ing., Cejl 97, Brno, 65918;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

04.09.1997, 28.08.1998, 28.08.1998

22.03.1999

18.12.1997

1997/057613, 1998/143184, 1998/141784

1999/19912609

1997/993497

US, US, US

DE

US

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Upevňovací zařízení (40, 41) pro jednorázové absorpční
výrobky obsahuje poutkovou část (42) a štěrbinovou část
(44). Štěrbinová část (44) má vnitřní díl (64), vnější díl
(66) a štěrbinu (46). Vnitřní díl (64) je umístěn na straně
dovnitř vnějšího dílu (66) a štěrbina (46) je umístěna mezi
vnitřním dílem (64) a vnějším (66) dílem. Poutková část
(42) má délku T, bližší okraj (60), vzdálenější okraj (62) a
okrajový díl (48). Poutková část (42) je prostrčena
štěrbinou štěrbinové části (44) k vytvoření záběru
upevňovacího zařízení (40, 41). Jakmile je poutková část
(42) prostrčena štěrbinou, alespoň okrajový díl (48)
poutkové části (42) se otáčí tak, že překrývá vnější díl (66)
štěrbinové části (44) a brání poutkové části   (42), aby se
uvolnila ze záběru ze štěrbinové části (44).

Vynález se týká tepelné kabiny pro ozařování lidského těla
infračervenými paprsky, v níž je uspořádáno sedací nebo
lehátkové zařízení se sedací nebo lehátkovou plochou
přivrácenou k tělu pacienta a alespoň jeden infračervený
zářič. Infračervené zářiče (4; 41; 43; 44) jsou uspořádány
v definované vzdálenosti (A; A´; A´´) od ozařovaného
pacienta a jsou svým ozařovacím výkonem této
vzdálenosti (A; A´; A´´) přizpůsobeny vždy tak, že při
daném úhlu záření se dosahuje požadované intenzity
záření rovnoměrně po povrchu těla pacienta, přičemž úsek
hlavy je z ozařování vyjmut. Infračervené zářiče (4; 41;
43; 44) mají vlnovou délku 0,76 až 5 µm, s výhodou 1,5
až 3,5 µm.

Kapalný čisticí prostředek, obsahující (a) 5 až 50 %
hmotnostních systému smáčedel, který obsahuje jedno
nebo větší počet aniontových smáčedel a s výhodou dále
obsahuje amfoterní smáčedlo a/nebo smáčedlo
s obojetnými skupinami nebo směsi těchto smáčedel, (b)
0,1 až 15 % hmotnostních, s výhodou 1 až 10 %
hmotnostních strukturačního činidla pro tvorbu lamelární
fáze ze skupiny (i) nenasycených a/nebo rozvětvených
kapalných mastných kyselin s obsahem 8 až 24 atomů
uhlíku nebo jejich esterů, (ii) nenasycených a/nebo
rozvětvených kapalných alkoholů s obsahem 8 až 24
atomů uhlíku nebo jejich etherů a (iii) nasycených
mastných kyselin s obsahem 5 až 9 atomů uhlíku, přičemž
strukturační činidlo má teplotu tání nižší než 25°C, (c) 0,1
až 5 % hmotnostních polymerního hydrofilního
emulgačního činidla, modifikovaného na jednom nebo na
obou koncích, s výhodou na obou koncích hydrofobními
řetězci typu esterů mastných polyhydroxykyselin,
emulgátor má polyalkylenglykolový základní řetězec
obecného vzorce H(O(CH2)a)nOH, kde a znamená 2 až 4 a
n znamená 2 až 60, na jednu nebo na obě strany tohoto
řetězce je navázáno 1 až 50 zbytků mastných kyselin,
obsahujících 8 až 24 atomů uhlíku, přičemž počáteční

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Kline Mark James, Cincinnati, OH, US;
Beckman Tracey Elaine, Greenhills, OH, US;
Henrich Thomas, Cincinnati, OH, US;
Goulait David Joseph Kenneth, West Chester, OH,
US;
Robles Miguel Alvaro, Cincinnati, OH, US;
Fisher Constance Lee, Cincinnati, OH, US;

Gesierich Roland, Neuburg, DE;

Villa Virgilio Barba, Trumbull, CT, US;
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A 61 K 7/13

A 61 K 7/48

A 61 K 7/48, A 61 K 7/32, A 61 K 7/11

A 61 K 7/50, C 11 D 17/00, A 47 L 13/17

A 61 K 7/50, A 61 K 7/075

A 61 K 9/00, A 61 K 9/70, A 61 K 31/50

2000-2120

2000-1728

2000-2788

2000-339

2000-2289

2000-2155

HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF
AKTIEN, Düsseldorf, DE;

FABRYKA KOSMETYKOW "POLLENA - EWA"
S. A., Łódź, PL;

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

KIMBERLY-CLARK LIMITED, Kent, GB;

UNILEVER N. V., Rotterdam, NL;

ORION CORPORATION, Espoo, FI;

Barva na vlasy

Kosmetické přípravky

Prostředek pro snížení enzymové aktivity a
jeho použití

Ruční čisticí prostředek

Šampon

28.11.1998

22.06.1999

25.01.1999

31.07.1998

10.12.1998

PCT/EP98/07702

PCT/PL99/00021

PCT/IB99/00120

PCT/GB98/02309

PCT/EP98/08149

WO 99/29285

WO 00/15189

WO 99/38484

WO 99/06021

WO 99/32070

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

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

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

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

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

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

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

08.12.1997

15.09.1998

31.01.1998

31.07.1997

19.12.1997

1997/19754281

1998/328642

1998/9802044

1997/9716273

1997/9726969

DE

PL

GB

GB

GB

(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)

viskozita prostředku je vyšší než 40.000 cSt, měřeno při
0,5 otáčkách za minutu a teplotě 25 °C při použití vřetena
A tvaru tyče a viskozita po zmrznutí a roztátí je vyšší než
40.000 cSt, měřeno tímtéž způsobem.

Barva na vlasy složená z tekutého přípravku obsahujícího
meziprodukty oxidačních barviv (A) a tekutého vodného
přípravku obsahujícího oxidační prostředky (B), které se
smíchají bezprostředně před nanesením na vlasy v
hmotnostním poměru A : B = 1 : 2 až 2 : 1 na gelovitou
barvící hmotu, kde tento přípravek obsahující
meziprodukty oxidačních barviv (A) obsahuje jako nosné
složky 6,0 až 15 % hmotnostních nasycených nebo
nenasycených přímých nebo rozvětvených alkoholů s 8 až
36 atomy uhlíku, 0,1 až 20 % hmotnostních
nízkomolekulárního ve vodě rozpustného alkoholu, 0,1 až
15 % hmotnostních kapalné mastné kyseliny s 16 až 22
atomy uhlíku ve formě mýdla rozpustného ve vodě, 0,1 až
20 % hmotnostních kondenzačního produktu 1 až 5 mol
ethylenoxidu s mastným alkoholem s přímým řetězcem s 8
až 22 atomy uhlíku a/nebo 0,1 až 15 % hmotnostních
popřípadě alkoxylovaného aminu. Oxidační prostředek (B)
obsahuje s výhodou 3 až 12 % hmotnostních peroxidu
vodíku, 0,1 až 5 % hmotnostních ve vodě rozpustného
syntetického tensidu a 1 až 5 % hmotnostních
dispergovaných polymerátů nebo kopolymerátů kyseliny
akrylové a/nebo kyseliny methakrylové.

Kosmetické přípravky podle řešení obsahují známé látky
používané v kosmetických přípravcích a 0,1 až 35 %
hmotn. systému ceramidů a lněného glycerol-glykol-
vodného biokomplexu. Aplikace systému ceramidů a
lněného glycerol-glykol-vodného biokomplexu poskytuje
vyšší účinek než jednotlivé složky systému použité
samostatně.

Toto řešení se týká prostředku pro snížení enzymové
aktivity, který obsahuje ethylendiamindijantarovou
kyselinu nebo její soli (EDDS) jako komplexní
činidlo.Toto řešení se týká také použití uvedeného
prostředku pro snížení enzymové aktivity, s výhodou
enzymů v kontaktu s tělem člověka nebo zvířete, který při
použití obsahuje vápenaté ionty a jeden nebo více iontů
kovů vybraných ze skupiny sestávající z Cu, Fe, Zn, Ni,
Co.

Emulze olej ve vodě obsahující jeden nebo více esterů
mastné kyseliny jsou účinné jako "bezvodý" čisticí
prostředek k odstraňování nečistot z pokožky, přičemž
současně potenciálně slouží k účinnému zvlhčování
pokožky. Vodného složení prostředku pro čištění rukou se
dosahuje složením: (a) až do 25 % hmotnostních esteru
mastné kyseliny nebo směsi takových esterů, (b) nejméně
jedné emulgační povrchově aktivní látky a (c) 75 až 99 %
hmotnostních vody.

Předmětem tohoto řešení je šampon k mycím účelům ve
formě pěny a s vlastnostmi kondicionéru, který obsahuje
(A) koncentrát pro tvorbu pěny, obsahující (i) nejméně
jedno smáčedlo, (ii) emulgované částice kondicionéru
s průměrem částic nejvýš 1 mikrometr, (iii) polymer pro
ukládání emulgovaných částic, (iv) vodný nosič a (B)
aerosolový hnací prostředek.

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Höffkes Horst, Düsseldorf, DE;
Meinigke Bernd, Leverkusen, DE;
Schettiger Norbert, Hilden, DE;
Goutsis Konstantin, Neuss, DE;

Pawlak Krzysztof, Łódź, PL;
Kilian Henryka, Łódź, PL;
Macierzyńska Ewa, Łódź, PL;
Kaczmarska Hanna, Łódź, PL;

Simpson Anthony Joseph, Cramlington, GB;
Heinzman Stephen Wayne, Seaton Sluice, GB;
Jansen Judit Ester, Newcastle upon Tyne, GB;

Maddern Peter, Mold, GB;
Zubillaga Yeregui Jesus Maria, Vitoria, ES;

Coupe Serge Aime Patrick, Paris, FR;
Reid Euan Stuart, Wirral, GB;
Steer David Charles, Wirral, GB;

Kurkela Kauko, Espoo, FI;
Marvola Martti, Helsinki, FI;
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A 61 K 9/02, A 61 K 31/44

A 61 K 9/08, A 61 K 47/14, A 61 K 47/44, A 61 K
31/7036, A 61 K 31/365

A 61 K 9/08, A 61 K 9/19, A 61 K 47/10, A 61 K 47/18,
A 61 P 35/00

A 61 K 9/14, A 61 K 31/352, A 61 K 31/435

A 61 K 9/16, A 61 K 9/72, A 61 K 31/415, A 61 K
31/395

2000-2121

2000-2058

2000-2834

2000-2207

2000-2053

BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK
GMBH, Konstanz, DE;

MERCK & CO., INC., Rahway, NJ, US;
MERIAL LLC, Iselin, NJ, US;

NOVARTIS AG, Basel, CH;

SMITHKLINE BEECHAM PLC, Brentford, GB;

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

Transmukozální preparáty s levosimendanem

Čípky

Injekční prostředek

Farmaceutický prostředek

Farmaceutické prostředky obsahující
mikronizovaná bicyklická léčiva

Farmaceutický prostředek

11.12.1998

08.12.1998

14.09.1998

03.02.1999

14.12.1998

16.11.1998

PCT/FI98/00977

PCT/EP98/07946

PCT/US98/19016

PCT/EP99/00702

PCT/EP98/08156

PCT/JP98/05159

WO 99/32081

WO 99/29299

WO 99/27906

WO 99/39694

WO 99/30687

WO 99/27911

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

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

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

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

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

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

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

19.12.1997

08.12.1997, 20.05.1998

03.12.1997, 07.05.1998

05.02.1998, 24.06.1998

16.12.1997

03.12.1997

1997/974578

1997/19754324, 1998/19822549

1997/067374, 1998/9809792

1998/9802451, 1998/9813646

1997/9726543

1997/333228

FI

DE, DE

US, GB

GB, GB

GB

JP

(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)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

Je popsán způsob transmukozálního podání
levosimendanu nebo jeho farmaceuticky přijatelných solí
pacientům, a to zejména orální a nazální sliznicí. Tento
způsob zahrnuje kontakt intaktní slizniční membrány se
zdrojem levosimendanu a udržení řečeného zdroje v
kontaktu s řečenou slizniční membránou po dobu
dostatečnou pro dopravení levosimendanu pacientovi.
Jsou také popsány transmukosální preparáty s
levosimendanem. Levosimendan je užitečný v léčbě
srdečního selhání.

Nová léková forma určená pro účinné sloučeniny labilní
v kyselém prostředí. Touto lékovou formou jsou čípky
zvláště pro rektální podávání.

Předkládané řešení se týká nových injekčních prostředků s
dlouhodobým účinkem. Tyto prostředky obsahují: (a)
terapeutický prostředek, zvolený ze skupiny insekticidů,
akaricidů, paraziticidů, látek zvyšujících růst a látek
NSAID rozpustných v oleji, (b) hydrogenovaný ricinový
olej, a (c) hydrofobní nosič obsahující: (i) triacetin,
benzylbenzoát nebo ethyloleát nebo jejich kombinaci; a
(ii) acylované monoglyceridy,
propyldikapryláty/dikapráty, triglyceridy kyseliny
kaprylové/kapronové, nebo jejich kombinaci.

Předmětem předkládaného řešení je farmaceutický
prostředek , obsahující ve formě infúzního koncentrátu
nebo lyofilizovaného prostředku, a metody podání
epothilonu ve vhodné formě pro parenterální aplikaci.

Farmaceutický prostředek obsahující sloučeninu vzorce (I)
ve formě částic, kde uvedený prostředek má takovou
distribuci velikosti částic, že střední průměr částic je v
rozmezí od 350 do 700 nm.

Farmaceutický prostředek ve formě měkkých pelet, který
umožňuje snadnou manipulaci při výrobě farmaceutického
prostředku, nepřináší riziko podráždění u uživatele a
přináší možnost řídit velikost distribuce částic
inhalovaného léčiva. Farmaceutický prostředek ve formě
měkkých pelet podle řešení se středním průměrem částic
100 µm až 1 mm může být vyroben postupem podle
vynálezu, například způsobem zahrnujícím sušení roztoku
nebo suspenze léčivé látky se samoaglomeračními
vlastnostmi v roztoku cukru jako je laktóza, mikronizací
suché směsi a otáčením získaného jemně mikronizovaného
prášku v otáčivém bubnu.

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Larma Ilkka, Espoo, FI;
Virtanen Raimo, Rusko, FI;
Karlsson Marianne, Helsinki, FI;

Linder Rudolf, Konstanz, DE;
Dietrich Rango, Konstanz, DE;

Williams James B., Rahway, NJ, US;
Chern Rey T., Rahway, NJ, US;

Van Hoogevest Peter, Bubendorf, CH;

Dumpleton David Robert, Harlow, GB;
Holland Simon Joseph, Harlow, GB;
Knight Wendy Anne, Harlow, GB;
Leonard Graham Stanley, Harlow, GB;

Yoshida Hiromitsu, Kyoto-shi, JP;
Ito Hideki, Izumisano-shi, JP;
Soeda Yasuko, Takarazuka-shi, JP;
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A 61 K 9/16, A 61 K 9/20, A 61 K 9/48, A 61 K 47/14,
A 61 K 47/26

A 61 K 9/16

A 61 K 9/16, A 61 K 47/40, A 61 K 31/5578, A 61 P
39/00

A 61 K 9/16, A 61 K 31/00, A 61 K 31/4184, A 61 K
47/02, A 61 K 47/34, A 61 P 9/00, A 61 P 9/12, A 61 P
39/00

A 61 K 9/20

2000-2940

2000-3047

2000-3088

2000-3164

2000-2258

MERCK PATENT GMBH, Darmstadt, DE;

SAVOIR John Claude, Coyoacan, MX;

SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin, DE;

TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD., Osaka-
shi, JP;

SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION,
Philadelphia, PA, US;

Galenická forma k orálnímu podávání s
okamžitým a prodlouženým uvolňováním,
obsahující činidlo podporující absorpci a
použití tohoto absorpci podporujícího činidla

Způsob provádění krystalizace v pevném stavu
a částice stabilní při skladování

Způsob výroby zapouzdřených sférických zrn
granulátu

Prostředek s prodlouženým uvolňováním pro
antagonistu angiotensinu II, jeho příprava a
použití

Způsob přípravy stiskem disperzních tablet

16.02.1999

10.02.1999

24.02.1999

03.03.1999

17.12.1998

PCT/EP99/00994

PCT/IB99/00233

PCT/EP99/01100

PCT/JP99/01011

PCT/US98/27061

WO 99/42086

WO 99/43304

WO 99/43303

WO 99/44590

WO 99/32092

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

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

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

Nowaková Naděžda RNDr. CSc., Neustupného 1832/22,
Praha 5, 15500;

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

23.02.1998

25.02.1998

24.02.1998

04.03.1998

19.12.1997

1998/9802143

1998/030388

1998/19808634

1998/52366

1997/068258

FR

US

DE

JP

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)

Galenická forma k orálnímu podávání umožňující
zlepšenou absorpci transmembránovou nebo paracelulární
cestou v gastrointestinálním traktu účinných látek, které
jsou hydrofilní nebo ionizovatelné ve fyziologickém
prostředí, obsahující alespoň jednu účinnou látku, činidlo
podporující absorpci s hodnotou hydrofilní rovnováhy
větší než 8, přičemž absorpci podporujícím činidlem je
alespoň jedna lipidová látka ze souboru zahrnujícího
polysorbáty; ethery polyoxyethylenu a alkylu; estery
polyoxyethylenu a mastných kyselin; mastné kyseliny;
mastné alkoholy; žlučové kyseliny a jejich soli s
farmaceutickými kationty; estery alkanolu s 1 až 6 atomy
uhlíku s mastnými kyselinami; estery polyolu s mastnými
kyselinami, přičemž polyol obsahuje 2 až 6 hydroxylových
funkčních skupin a polyglykolyzované glyceridy, spolu s
jedním nebo s několika farmaceuticky přijatelnými
excipienty za vyloučení farmaceutických dávkovacích
forem obsahujících captopril.

Popisuje se způsob provádění krystalizace v pevném stavu
alotropní molekulární organické sloučeniny v částici dané
velikosti a tvaru, při kterém se (i) uvedená částice vystaví
působení atmosféry nasycené rozpouštědlem pro uvedenou
organickou sloučeninu, a (ii) tato částice, která si
zachovala uvedenou velikost a tvar s ve které je uvedená
organická sloučenina v jednotné krystalické struktuře, se
izoluje. Dále se popisují tvarované částice stabilní při
skladování, obsahující alotropní organické sloučeniny.
Těmito částicemi jsou výhodně mikrosféry, zejména
mikrosféry o průměru asi 1 µm až asi 1000 µm. Tyto
částice jsou zejména vhodné pro výrobu farmaceutických
prostředků, zejména takových, u kterých je žádoucí
postupné uvolňování a jednotná biologická dostupnost
účinné látky.

Řešení se týká způsobu výroby zapouzdřených sférických
zrn granulátu (pelet), přičemž tento způsob zahrnuje
kroky: ve vířivém loži nebo fluidním loži se účinnou látku
obsahující surové pelety z alespoň jedné farmaceuticky
účinné látky a popřípadě farmaceuticky přijatelných přísad
a/nebo nosičů postříkají polymerní dispersí a aditivy, která
zahrnuje estery kyseliny poly(meth)akrylové jako polymer,
polymerní disperse se nanese při tloušťce polymeru v
rozmezí 1 až 5 % (w/w) celkové hmotnosti, přičemž
celková hmotnost přípravku odpovídá zapouzdřeným
peletám, polymerem zapouzdřené pelety se temperují při
teplotě 45°C až 65°C, temperování polymerem
zapouzdřených pelet trvá alespoň 24 hodin a
farmaceutickou účinnou látkou je derivát prostanu.

Předkládané řešení se týká prostředku s prodlouženým
uvolňováním, který obsahuje sloučeninu mající
antagonistickou aktivitu vůči angiotensinu II (s
vyloučením 2-ethyl-5,7-dimethyl-3-[[2´-(1H-tetrazol-5-
yl)bifenyl-4-yl]methyl]imidazol[4,5-b]pyridinu a jeho
solí), její prekurzor nebo jejich soli, biodegradabilní
polymer a volitelně také polyvalentní kov.

Toto řešení se týká způsobu přípravy kousacích
disperzních tablet, které v ústní dutině snadno a rychle
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(21)
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(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Saslawski Olivier, Lyon, FR;
Giet Philippe, Lyon, FR;
Mochel Domonique, Lyon, FR;
Hulot Thierry, Lyon, FR;

Savoir John Claude, Coyoacan, MX;
Uribe Juan Angeles, Nezahualcoyotl, MX;
De Gyves Aurelio, Coyoacan, MX;
Gomez Abraham, Nezahualcoyotl, MX;

Wagner Torsten, Berlin, DE;

Igari Yasutaka, Kobe-shi, JP;
Saikawa Akira, Nagaokakyo-shi, JP;
Inada Yoshiyuki, Kawanishi-shi, JP;
Kamei Shigeru, Takarazuka-shi, JP;

Venkatesh Gopardi M., King of Prussia, PA, US;
Palepu Nageswara R., Harlow, GB;
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A 61 K 9/22, A 61 K 9/52, A 61 K 31/4184, A 61 K
31/4188, A 61 K 31/44, A 61 P 1/04

A 61 K 9/22, A 61 K 9/52, A 61 K 31/4184, A 61 K
31/4188, A 61 K 31/44, A 61 P 1/04

A 61 K 9/48

A 61 K 9/70, A 61 K 31/4458

A 61 K 31/138, A 61 P 25/06

2000-2313

2000-2314

2000-2231

2000-2209

2000-2254

ASTRAZENECA AB, Södertälje, SE;

ASTRAZENECA AB, Södertälje, SE;

AXCAN PHARMA INC., Mont Saint-Hilaire, CA;
INSTITUTO PIRRI S. R. L., Milano, IT;

NOVEN PHARMACEUTICALS, INC., Miami, FL,
US;

ASTRAZENECA AB, Södertälje, SE;

Orální farmaceutická dávková forma s pulsním
uvolňováním

Orální farmaceutická dávková forma s
prodlouženým uvolňováním

Použití rozpustné soli bismutu, prvního
antibiotika a druhého antibiotika pro přípravu
farmaceutické dávkové formy

Směsi a metody pro léčení lehké mozkové
dysfunkce a poruch deficitu pozornosti a
hyperaktivity methylfenidátem

Nové použití lokálních anestetik proti
vaskulárním bolestem hlavy

17.12.1998

17.12.1998

14.12.1998

14.12.1998

PCT/SE98/02369

PCT/SE98/02368

PCT/EP98/08167

PCT/US98/26560

WO 99/32093

WO 99/32091

WO 99/30693

WO 99/30694

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

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

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

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

Jirotková Ivana Ing., Nad Štolou 12, Praha 7, 17000;
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(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

22.12.1997

22.12.1997

17.12.1997

15.12.1997, 30.09.1998, 14.12.1998

1997/9704870

1997/9704869

1997MI/02788

1997/069510, 1998/163351, 1998US/9826560

SE

SE

IT

US, US, WO

(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)

dispergují po jemném skousnutí bez pomoci vody, a který,
pokud je to nezbytné, zahrnuje maskování hořké chuti
léčiv. Způsob zahrnuje přípravu suché granulace jednoho
nebo více léčiv smíchaných s vhodnými pomocnými
látkami, příchutěmi a kombinací voskového materiálu a
fosfolipidu (BMI-60) nebo silným sladidlem, odvozeným z
ovocných flavonoidů  (Neohesperidie) k maskování chuti
a lisování do tablet, které mohou být baleny do lahviček
nebo blistrů za použití obvyklého vybavení.

Enterálně potažené farmaceutické dávkové formy
obsahující inhibitor H+, K+-ATPasy. Dávková forma
obsahuje alespoň dvě části inhibitoru H+, K+-ATPasy,
které jsou uvolňovány ve dvou postupných pulsech.
Dávková forma obsahuje alespoň jednu frakci s pulsním
oddáleným uvolňování a druhou frakci s okamžitým
uvolňováním inhibitoru H+, K+-ATPasy. Tyto části jsou
uvolňovány v intervalu od 0,5 až do 12 hodin, s výhodou
v intervalu 0,5 až 8 hodin a nejvýhodněji v intervalu o 0,5
do 4 hodin. Dávková forma je určena pro podávání jednou
za den, při léčbě gastrointerstinálních onemocnění.

Je popsána entericky povlečená farmaceutická dávková
forma s prodlouženým uvolňováním inhibitoru H+/K+-
ATPázy poskytující prodloužený profil plazmatické
koncentrace inhibitoru H+/K+-ATPázy. Prodloužený
plazmatický profil je získán prostřednictvím
farmaceutického prostředku, který zahrnuje hydrofilní
nebo hydrofobní základní hmotu jako jádro a inhibitor

H+/K+-ATPázy a popřípadě farmaceuticky přijatelné
excipienty. Dávková forma může být podávána jednou za
den.

Byla nalezena farmaceutická dávková forma zvláště
vhodná pro podávání aktivních látek při několikanásobné
terapii. Farmaceutická dávková forma je dvojitá kapsle,
v níž je vnitřní kapsle umístěná uvnitř vnější.Každá vnitřní
a vnější  kapsle obsahuje jednu nebo více aktivních látek.
Dvojitá kapsle podle řešení se přednostně používá při
trojnásobné nebo čtyřnásobné terapii na potlačení
mikroorganismu Helicobacter pylori. Výhody této
farmaceutické dávkové formy spočívají v zajištění
jednoduchého dávkování při podávání dvou nebo více
aktivních látek, umožňujícím aktivním látkám působit ve
správných časových intervalech a v předurčených
množstvích a dále v zabránění interakcí mezi aktivními
látkami. V upřednostňované části řešení farmaceutická
dávková forma obsahovala ve vnější kapsli citrát
bismutnatý a metronidazol a ve vnitřní kapsli tetracyklin a
volitelně i omeprazol, kterých se používá při terapii pro
odstranění Helicobacter pylori.

Řešení se týká způsobů léčení lehké mozkové dysfunkce
(ADD) a poruch lehké mozkové dysfunkce a
hyperaktivity  (ADHD) a komposic pro topickou aplikaci
methylfenidátu obsahující methylfenidát ve flexibilním
uzavřeném systému, kde je methylfenidát přítomen v
množství dostačujícím pro dosažení kinetiky v podstatě
nultého řádu při průniku pokožkou nebo sliznicí pacienta
po dobu nejméně 10 hodin.

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Lundberg Per Johan, Mölndal, SE;
Sjöblom Brita, Mölndal, SE;

Karehill Per-Gunnar, Mölndal, SE;
Lundberg Per Johan, Mölndal, SE;

Sanso Giovanni, Milano, IT;

Mantelle Juan, Miami, FL, US;
Dixon Terese A., Miami, FL, US;

Dalsgaard Carl-Johan, Södertälje, SE;
Eek Arne, Södertälje, SE;
Waldenlind Lennart, Södertälje, SE;



16 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ  11 - 2000 - CZ, část A (zveřejněné přihlášky vynálezů)

A 61 K 31/155, A 61 K 31/195, A 61 K 31/216, A 61 P
3/10

A 61 K 31/22, A 61 K 9/50, A 61 K 9/52, A 61 P 17/06,
A 61 P 19/02, A 61 P 1/00, A 61 P 17/00

A 61 K 31/381, A 61 P 7/02

A 61 K 31/41, A 61 K 31/435, A 61 K 31/5685, A 61 P
13/08, A 61 P 13/10

2000-2828

2000-3086

2000-618

2000-2138

MERCK PATENT GMBH, Darmstadt, DE;

FUMAPHARM AG, Muri, CH;

ELI LILLY AND COMPANY, Indianapolis, IN, US;

HORMOS MEDICAL OY LTD., Turku, FI;

Farmaceutický prostředek sestávající z
kombinace metforminu a fibrátu a jeho použití
k přípravě léčiv určených ke snižování
hyperglykemie

Použití alkylhydrogenfumarátů k léčbě
psoriázy, psoriatické artritidy,
neurodermatitidy a Crohnovy regionální
enteritidy

Způsob snižování počtu krevních destiček

Použití inhibitorů aromatasy při léčbě
sníženého poměru hladin androgenu k
estrogenu a dyssynergie svalu vypuzovače a
svěrače močové trubice u člověka a způsob
studia této dyssynergie u samečků hlodavců

14.12.1998

30.01.1999

08.12.1998

17.08.1998

09.12.1998

PCT/SE98/02299

PCT/EP99/00614

PCT/EP98/07956

PCT/US98/17018

PCT/FI98/00954

WO 99/32103

WO 99/40904

WO 99/49858

WO 99/08525

WO 99/30708

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

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

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

Švorčík Otakar JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;
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(72)

(54)
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(22)

(22)

(22)
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19.12.1997

12.02.1998

31.03.1998

21.08.1997

12.12.1997

1997/9704770

1998/9801709

1998/19814358

1997/056203

1997/989447

SE

FR

DE

US

US

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)
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(86)
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(74)
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(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

Použití sloučeniny vzorce (I) kde R1 je C3-5 alkyl; a R2a R3

jsou nezávisle C1-3alkyly; nebo její farmaceuticky
přijatelné soli; pro výrobu léčiva pro léčbu stavu
vaskulární bolesti hlavy, zejména migrény.

Farmaceutický prostředek obsahující jako účinnou látku
(i) metformin, popřípadě ve formě farmaceuticky
přijatelné soli, a (ii) fibrát ze souboru zahrnujícího
fenofibrát a bezafibrát, s alespoň jedním farmaceuticky
přijatelným excipientem, je obzvláště vhodný k léčení
cukrovky nezávislé na inzulinu.

Použití jednoho nebo několika alkylhydrogenfumarátů
obecného vzorce I, ve kterém R představuje alkylovou
skupinu s jedním až pěti atomy uhlíku, popřípadě ve směsi
s dialkylfumarátem obecného vzorce II, a popřípadě
s obvyklými farmaceutickými excipienty a nosnými
látkami, k přípravě farmaceutického prostředku ve formě
mikrotablet nebo mikropelet k léčbě psoriázy, psoriatické
artritidy, neurodermatitidy a Crohnovy regionální
enteritidy.

Způsob bezpečného snižování počtu krevních destiček u
člověka, který zahrnuje podání člověku, který to potřebuje,
účinného množství sloučeniny obecného vzorce I, kde R1 a
R3 jsou nezávisle na sobě atom vodíku, methylová skupina
nebo - CO(alkylová skupina s 1 až 6 atomy uhlíku) nebo -
COAr skupina, kde Ar je popřípadě substituovaná
fenylová skupina; R3 je vybrán ze skupiny sestávající
z pyrrolidinu, piperidinu a hexamethyleniminoskupiny;
nebo její farmaceuticky přijatelné soli nebo solvátu.

Použití inhibitorů aromatázy pro výrobu farmaceutické
kompozice pro léčbu dyssynergie vypuzovače a svěrače
močové trubice u můžů, kde je dyssnergie vypuzovače a
svěrače močové trubice dysfunkcí způsobenou sníženým
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(21)

(21)

(71)
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(71)

(71)
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Streng Tomi, Turku, FI;
Halonen Kaija, Rusko, FI;
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A 61 K 31/415, A 61 P 39/00

A 61 K 31/4196, A 61 K 31/341, A 61 K 47/26, A 61 K
9/48, A 61 P 31/12, A 61 P 1/16

A 61 K 31/431, A 61 K 31/424

A 61 K 31/4355, A 61 K 31/4365, A 61 K 31/437, A 61
P 35/00

A 61 K 31/44, A 61 K 9/50

2000-2769

2000-2303

2000-1311

2000-990

2000-2122

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

SCHERING CORPORATION, Kenilworth, NJ, US;

BEECHAM PHARMACEUTICALS (PTE)
LIMITED, Jurong, SG;

ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT,
Dresden, DE;

BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK
GMBH, Konstanz, DE;

Kompozice obsahující celecoxib

Perorálně podávatelné pevné ribavirinové
dávkové formy a způsob jejich přípravy

Nový způsob léčení

Způsob in vitro modulace funkce
serin/threonin protein kinázy, způsob in vitro
identifikace sloučenin pro tuto modulaci,
sloučeniny na bázi azabenzimidazolu, jejich
použití, způsob jejich výroby a farmaceutické
kompozice

Léková forma

30.11.1999

21.12.1998

11.04.2000

23.09.1998PCT/US99/28411

PCT/US98/26222

PCT/US98/19973

WO 00/32189

WO 99/32128

WO 99/16438

Smola Josef Ing., Mendlovo nám. 1a, Brno, 60300;

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

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

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

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;
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1997/997172, 1997/997169

1999/129074, 1999/150727, 1999/159813

1997/060145

US

US, US

US, US, US
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(57)

(57)

(57)

poměrem androgenů k estrogenům u pacienta, nebo
sníženého poměru andrigenu k estrogenu u mužů. Dále se
vynález také týká způsobu zkoumání vlivu určitých
podmínek in vivo na močové funkce samců s použitím
zvířecího modelu samců hlodavců. Snímá se elektrická
aktivita svalů současně s tlakem v močovém měchýři a
průtokem moči.

Řešení se týká farmaceutických kompozic, obsahujících
celecoxib, které zahrnují jednu nebo více jednotkových
dávek pro orální podávání. Každá dávka obsahuje
celecoxib ve formě částic v množství od přibližně 10 mg
do přibližně 1000 mg v dokonalé směsi s jedním nebo více
farmaceuticky přijatelnými excipienty. Kompozice jsou
použitelné pro léčení nebo prevenci cyklooxygenázou-2
mediovaných stavů a poruch.

Pevná dávková forma k perorálnímu podávání, obsahující
lisovaný ribavirinový prostředek mající výhodně vysokou
setřepnou hmotnost alespoň 0,6 g/ml, jakož i překvapivě
velkou rychlost rozpadu a překvapivě velkou rychlost
rozpouštění, přičemž ribavirin v podstatě neobsahuje
polymorfní formy ribavirinu a dále pak způsob přípravy
těchto uvedených pevných dávkových forem.

Bakteriální infekce mohou být léčeny za použití
vysokododávkového režimu amoxycilinu a klavulanátu
draselného. Výhodně je dávka poskytnuta jako dvouvrstvá
tableta.

Řešením je způsob in vitro modulace funkce
serin/threonin protein kinázy, který zahrnuje stupeň
kontaktování buněk exprimujících tuto serin/threonin
kinázu se sloučeninou na bázi azabenzimidazolu a způsob
in vitro idetifikace sloučenin pro tuto modulaci. Dále jsou
řešením sloučeniny na bázi azabenzimidazolu obecného
vzorce I, II nebo III, kde jednotlivé substituenty mají
význam uvedený v nárocích, způsob jejich výroby, jejich
použití pro výrobu léčiv a farmaceutické kompozice na
jejich bázi. Výše uvedené sloučeniny jsou užitečné jako
léčiva vhodná zejména pro léčení abnormálních stavů
tvořených rakovinou a fibrotickými poruchami a stavů
spojených s aberací v dráze signální transdukce
charakterizované interakcí mezi serin/threonin protein
kinázou a přirozeným vazebným partnerem.
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A 61 K 31/44, A 61 P 3/10

A 61 K 31/4412, A 61 K 47/36, A 61 K 47/26, A 61 P
7/00, A 61 P 17/02

A 61 K 31/445, A 61 P 25/06, A 61 P 25/00, A 61 P
21/02

A 61 K 31/45, A 61 P 29/00, A 61 P 35/02

A 61 K 31/485, A 61 P 25/04, A 61 P 25/36

2000-2339

2000-2664

2000-215

2000-1164

2000-2358

ELI LILLY AND COMPANY, Indianapolis, IN, US;

AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH
, Frankfurt am Main, DE;

ASTRA AKTIEBOLAG, Södertälje, SE;

GRÜNENTHAL GMBH, Aachen, DE;

EURO-CELTIQUE, S. A., Luxembourg, LU;

Nerozpustné kompozice pro ovlivňování
glukózy v krvi

Léčivo k léčbě bércových vředů a proleženin

Kompozice, kity a způsoby pro inhibici
cerebrálních neurovaskulárních poruch a
svalové bolesti hlavy

Stabilní vodné roztoky derivátu Thalidomidu
EM 12 a způsob jejich výroby

Léková forma pro perorální podání

08.12.1998

22.12.1998

11.01.1999

17.07.1998

30.03.2000

22.12.1998

PCT/EP98/08036

PCT/US98/27299

PCT/EP99/00105

PCT/US98/14870

PCT/US98/27257

WO 99/29320

WO 99/32116

WO 99/37300

WO 99/03473

WO 99/32119

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

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

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

Zelený Pavel 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)

(22)

08.12.1997, 20.05.1998

23.12.1997, 11.06.1998, 25.11.1998

24.01.1998

21.07.1997, 28.01.1998, 06.05.1998

31.03.1999

22.12.1997

1997/19754324, 1998/19822549

1997/068601, 1998/088859, 1998/109940

1998/19802708

1997/897192, 1998/072845, 1998/084559

1999/19914621

1997/068480

DE, DE

US, US, US

DE

US, US, US

DE

US

(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)

Nová léková forma určená pro účinné sloučeniny labilní
v kyselém prostředí. Tato léková forma není potažena
enterosolventními vrstvami a je vhodná pro orální
podávání.

Řešení se týká nerozpustných kompozic, obsahujících
protein zvolený ze souboru, zahrnujícího inzulín,
inzulínové analogy a proinzulíny; derivatizovaný protein
zvolený ze souboru, zahrnujícího derivatizovaný inzulín,
derivatizovaný inzulínový analog a derivatizovaný
proinzulín; komplexující sloučeninu; hexamer-stabilizující
sloučeninu; a divalentní kationt kovu. Přípravky s
obsahem nerozpustné kompozice jsou vhodné pro
parenterální i neparenterální podávání pro léčení
hyperglykémie a diabetu. Mikrokrystalická forma
nerozpustného precipitátu je farmaceuticky analogická
neutrální protaminové Hagedornově (NPH) formě krystalů
inzulínu. Překvapivě bylo zjištěno, že suspenzní přípravky
s obsahem takových nerozpustný kompozic mají jedinečné
a kontrolovatelné vlastnosti rozpouštění, které umožňují
terapeuticky výhodnou glukodynamiku ve srovnání s
inzulínovými NPH přípravky.

Přípravky v podobě prášků, které obsahují nejméně jednu
sloučeninu obecného vzorce I, jsou vhodné k léčení
bércových vředů a proleženin.

Prostředky obsahující lokální anestetika pro intranasální
léčbu neurovaskulární bolesti hlavy zahrnující migrény,
klastrové bolesti hlavy, tinnitus, cerebrovaskulární
spasmas, ischemické poruchy a záchvaty.

Popisuje se vodný roztok derivátu Thalidomidu EM 12,
který je vhodný jako parenterální, obzvláště intravenosní
aplikační forma derivátu Thalidomidu EM 12 k terapii
imunologických a hematologicko onkologických
onemocnění a rovněž způsob výroby odpovídajícího
roztoku derivátu EM Thalidomidu EM 12.

Léková forma pro perorální podání obsahuje perorálně
účinné množství opioidní látky a perorálně účinné
množství antagonisty opioidních látek, přičemž při
zvoleném poměru antagonisty opioidních látek k opioidní
látce, je kombinace analgeticky účinná při perorálním
podání, má však nepříjemné účinky při podání osobám s

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Brader Mark Laurence, Indianapolis, IN, US;

Bohn Manfred, Hofheim, DE;
Kraemer Karl Theodor, Langen, DE;

Levin Bruce H., Philadelphia, PA, US;

Germann Tieno Dr., Herzogenrath, DE;
Kugelmann Heinrich, Aachen, DE;

Kaiko Robert F., Weston, CT, US;
Colucci Robert D., Newtown, CT, US;
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A 61 K 31/505, A 61 P 3/04, A 61 P 3/06, A 61 P 3/10,
A 61 P 9/10, A 61 P 9/12, A 61 P 13/12

A 61 K 31/506, A 61 P 15/00, A 61 P 15/10

A 61 K 31/517, A 61 P 27/02

A 61 K 31/55, A 61 K 31/4427, C 07 D 401/12, C 07 D
403/12, C 07 D 487/00, A 61 P 19/10

A 61 K 31/55, A 61 K 31/495, A 61 K 31/404, A 61 K
31/4468, A 61 P 17/00, A 61 P 11/00

2000-2006

1999-2257

2000-2770

2000-1060

2000-2198

KNOLL AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen,
DE;

PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT
COMPANY, N. V./S. A., Dublin, IE;

R-TECH UENO, LTD., Osaka-shi, JP;

SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION,
Philadelphia, PA, US;

SCHERING CORPORATION, Kanilworth, NJ, US;

Léčivo pro kontrolu obezity

Intranasální farmaceutické prostředky pro
léčení sexuálních poruch

Oční prostředky

Antagonista receptoru vitronektinu

Prostředek k léčbě respiračních a kožních
onemocnění, který obsahuje alespoň jednoho
antagonistu leukotrienu a alespoň jedno
antihistaminikum

21.11.1998

21.06.1999

29.01.1999

24.09.1998

21.12.1998

PCT/EP98/07501

PCT/JP99/00369

PCT/US98/19949

PCT/US98/26223

WO 99/29308

WO 99/38497

WO 99/15170

WO 99/32125

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

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

Hořejš Milan Dr. Ing., Národní 32, Praha 1, 11000;

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

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

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

05.12.1997

22.06.1998, 24.09.1998, 13.02.1999

30.01.1998

24.09.1997

23.12.1997, 19.03.1998

1997/19754082

1998/9813452, 1998/9820837, 1999/9903177

1998/19836

1997/059832

1997/068638, 1998/078638

DE

GB, GB, GB

JP

US

US, 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)

fyzickou závislostí v případě podání obvyklých dávek
nebo vyšších než obvykle předepisovaných dávek opioidní
látky.

Řešení se týká použití antagonistů receptorů endotelinu
pro přípravu léčiv pro kontrolu obezity a nemocí
způsobených obezitou.

Intranasální farmaceutický prostředek pro léčení erektivní
dysfunkce u samců a sexuálních poruch u samic, který
obsahuje methansulfonát sildenafilu spolu s farmaceuticky
vhodným ředidlem nebo nosičem.

Oční prostředky pro léčbu diabetických rohovkových lézí
a/nebo pro léčbu snížené citlivosti rohovky obsahují jako
aktivní složku sloučeninu obecného vzorce I, kde A a B
jsou nezávisle nižší alkylen; a X , Y a Z jsou nezávisle
halogen, nebo její farmakologicky přijatelnou sůl. Dále
oční prostředky obsahující jako aktivní složku inhibitor
aldosa-reduktasy, použitelné pro léčbu nediabetických
rohovkových lézí, pro léčbu syndromu suchého oka a/nebo
pro léčbu hypolakrimace.

Je popsána sloučenina vzorce (I) nebo její farmaceuticky
přijatelná sůl, která je antagonistou receptoru vitronektinu
a je vhodná k léčbě osteoporózy.

Předmětem tohoto řešení je farmaceutický prostředek
užitečný při léčbě kýchání, svědění nosu, překrvení nosní
sliznice, zarudlých očí, slzení očí, svědění uší a horního
patra, dušnosti, zánětu sliznice průdušek, snížení
usilovného výdechového objemu za jednu sekundu
(Forced Expiratory Volume in One Second = FEV1),
kašle, kožní vyrážky, svědění kůže, bolesti hlavy a bolestí,
které doprovázejí sezónní alergické záněty nosní sliznice,
trvalé alergické záněty nosní sliznice, běžná nachlazení,
záněty středního ucha, záněty vedlejších nosních dutin,
alergie, astma, alergické astma a/nebo zánět u savců, kteří
takovouto léčbu potřebují. Prostředek obsahuje: i) účinné
množství alespoň jednoho antagonisty leukotrienu
vybraného z následujících látek: a) montelukast, b)
kyselina 1-(((R)-(3-(2-(6,7-difluor-2-
chinolinyl)ethylen)fenyl)-3-(2-(2-hydroxy-2-
propyl)fenyl)thio)methylcyklopropanoctová; c) kyselina 1-
(((1(R)-3 (3-(2,3-dichlorthieno[3,2-b]pyridin-5-yl)-(E)-
ethenyl)fenyl-3-(2-(1-hydroxy-1-
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(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Münter Klaus, Mannheim, DE;
Kirchengast Michael, Mannheim, DE;

Billotte Anne, Sandwich, GB;
Dunn Peter James, Sandwich, GB;
Henry Brian Thomas, Sandwich, GB;
Marshall Peter Vallance, Sandwich, GB;
Woods Joanna Jayne, Sandwich, GB;

Ueno Ryuji, Montgomery, MD, US;
Kato Ichie, Kawanishi-shi, JP;

Heerding Dirk, Malvern, PA, US;

Jensen Peder K., Bedminster, NJ, US;
Lorber Richard R., Scotch Plains, NJ, US;
Danzig Melvyn R., Morganville, NJ, US;
Medeiros Paul T., Easton, PA, US;
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A 61 K 31/57, A 61 P 15/12,  // (A 61 K 31/57, A 61 K
31:565)

A 61 K 31/575, A 61 P 25/28

A 61 K 31/64, A 61 K 31/70, A 61 K 31/715, A 61 P
3/10

A 61 K 31/704, C 07 H 17/08, A 61 P 35/00

A 61 K 31/737, A 61 P 9/00

1999-1120

1999-2921

2000-174

2000-471

1999-3669

LABORATOIRE THERAMEX, Monaco, MC;

FORBES MEDI-TECH INC., Vancouver, CA;

SMITHKLINE BEECHAM PLC, Brentford, GB;

GEM PHARMACEUTICALS, INC., Pelham, AL,
US;

THE UNITED STATES OF AMERICA
REPRESENTED BY THE SECRETARY,
DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN
SERVICES, Washington, DC, US;

Hormonální kompozice, obsahující estrogenní
látku a progestationální látku

Léčivo pro profylaxi nebo zpomalení rozvoje
Alzheimerovy choroby a terapeuticky účinný
produkt k prevenci Alzheimerovy choroby

Farmaceutický prostředek proti diabetu
mellitus a stavům s ním spojeným

13-deoxyanthracyklinové deriváty a způsoby
jejich přípravy

Přípravky pro léčení chronického
progresivního vaskulárního jizvení

08.10.1997

18.12.1998

16.07.1998

13.08.1998

10.04.1998

PCT/FR97/01792

PCT/CA98/01147

PCT/GB98/02112

PCT/US98/16733

WO 98/15279

WO 99/32097

WO 99/03478

WO 99/08687

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

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

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

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

Guttmann Michal JUDr. Ing., Nad Štolou 12, Praha 7,
17000;
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(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

08.10.1996

18.12.1997

18.07.1997

13.08.1997

16.04.1997

1996/9612239

1997/993901

1997/9715298

1997/910218

1997/840777

FR

US

GB

US

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)

methylethyl)fenylpropyl)thio)methyl cyklopropanoctová;
d) pranlukast; nebo f) kyselina [2-[[2-(4-terc-butyl-2-
thiazolyl)-5-benzfuranyl]oxymethyl]fenyl]octová; nebo
jejich farmacuticky přijatelné soli; ve směsi s ii) účinným
množstvím alespoň jednoho  antihistaminika, kterým je
dekarboethoxyloratidin, cetirizin, fenoxofenadin, ebastin,
asremizol, norastemizol, epinastin, efletirizin nebo jejich
farmaceuticky přijatelné soli.

Řešení je farmaceutická kompozice, vyznačující se tím, že
je tvořena estroprogrestativní kombinací, kterou tvoří
estrogenní látka a progestativní látka ve směsi s jedním či
více farmaceuticky vhodnými, inertními a netoxickými
excipientii pro podávání orální cestou. toto řešení se
rovněž týká použití estroprogestativní směsi, ve které se
estrogenní složka a progestativní složka podávají společně.
Spojená kombinace se může předepisovat pro kontinuální
nebo přerušované podávání s úmyslem realizovat
kompozici, určenou pro léčení estrogenních deficitů, pro
prevenci osteoporosy a kardiovaskulárních onemocnění
post-menopausálních žen, dále pak k zastavení ovulace
žen během jejich periody ovariální aktivity.

Je popsáno použití fytosterolového prostředku pro výrobu
léčiva pro profylaxi nebo zpomalení rozvoje Alzheimerovy
choroby, jakož i terapeuticky účinný produkt k prevenci
Alzheimerovy choroby, který obsahuje beta-sitosterol,
kampesterol a stigmastanol, patřící mezi fytosterolové
prostředky.

Je popsáno použití antihyperglykemika senzitizéru
inzulínu, sekretagoga izulínu a inhibitoru α-glukosidázy
pro výrobu farmaceutického prostředku pro léčbu diabetes
mellitus a stavů spojených s diabetes mellitus, jakož i
farmaceutický prostředek s obsahem těchto látek.

Řešení popisuje 13-deoxyanthracyklinové deriváty jako
nekardiotoxické anthracyklinové deriváty vhodné pro
přípravu léčiva pro léčení rakoviny a způsoby přípravy 13-
deoxyanthracyklinových derivátů.
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Lanquetin Michel, Laghet, FR;
Paris Jacques, Nice, FR;
Thomas Jean-Louis, Charenton le Pont, FR;

Novak Egon, Richmond, CA;

Buckingham Robin Edwin, Harlow, GB;
Smith Stephen Alistair, Harlow, GB;

Zhang Xini, Hoover, AL, US;
Olson Richard D., Nampa, ID, US;
Walsh Gerald M., Birmingham, AL, US;

Striker Gary E., Miami, FL, US;
Striker Liliane J., Miami, FL, US;
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A 61 K 35/78, A 61 P 25/30

A 61 K 38/00, A 61 K 38/28, A 61 K 9/26, A 61 K
33/06, A 61 P 25/28

A 61 K 38/00, C 07 K 1/00

A 61 K 38/16, A 61 K 38/17, A 61 K 39/395, A 61 K
48/00, A 61 P 11/00, C 07 H 21/04, C 07 K 14/435, C
07 K 14/47, C 07 K 16/18, C 07 K 16/28

A 61 K 38/28, A 61 P 3/10

2000-2007

2000-1706

2000-1776

2000-413

2000-1492

SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES ET
D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES (S. C. R. A.
S.), Paris, FR;

NEURALAB LIMITED, Smiths, BM;

3-DIMENSIONAL PHARMACEUTICALS, INC.,
Exton, PA, US;

THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF
CALIFORNIA, Oakland, CA, US;

ELI LILLY AND COMPANY, Indianapolis, IN, US;

Použití extraktů Ginkgo biloba pro přípravu
léčiva

Farmaceutický prostředek zahrnující činidlo a
farmaceuticky akceptovatelnou pomocnou
látku, způsob prevence a léčby Alzheimerovy
choroby podáváním účinné dávky Aß peptidu,
použití Aß peptidu nebo protilátky pro výrobu
léku proti Alzheimerově chorobě a
diagnostická sada pro monitirování léčby
Alzheimerovy choroby

Metoda s vysokou prostupností pro funkční
klasifikaci proteinů identifikovaných s
použitím přístupu strukturní organizace
genomu

Léčba akutního poškození plic a fibrózy
antagonisty alfavß6

Přípravky nerozpustného inzulínu

01.12.1998

30.11.1998

12.11.1998

07.08.1998

22.10.1998

PCT/US98/07517

PCT/FR98/02576

PCT/US98/25386

PCT/US98/24035

PCT/US98/16439

PCT/US98/22434

WO 98/46237

WO 99/27943

WO 99/27944

WO 99/24050

WO 99/07405

WO 99/21578

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

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

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

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

Guttmann Michal JUDr. Ing., Nad Štolou 12, Praha 7,
17000;
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(22)

03.12.1997

02.12.1997, 07.04.1998

12.11.1997

08.08.1997

24.10.1997, 11.06.1998

1997/9715230

1997/067740, 1998/080970

1997/065129

1997/055060

1997/063104, 1998/088930

FR

US, US

US

US

US, US

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)
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Toto řešení se týká přípravků pro léčení pacienta-savce
trpícího nemocí chronického progresivního vaskulárního
jizvení  (CPVSD), zejména arteriosklerotickými
nemocemi jako je ateroskleróza, vedoucí k zastavení nebo
alespoň zpomalení postupu nemoci a/nebo odstranění
nebo zmenšení již existujících jizev a lézí. Řešení se týká
farmaceutických přípravků, obsahujících účinné množství
pentosanpolysulfátu (PPS) nebo jeho farmaceuticky
přijatelné soli, které jsou podávány perorálně, přičemž
celková denní dávka PPS nebo jeho soli je 5 až 30 mg/kg
tělesné hmotnosti pacienta nebo 350 až 2000 mg na den u
dospělého člověka.

Řešení se týká použití extraktů Ginkgo biloba pro přípravu
léčiva určeného pro usnadnění přerušení užívání u osob
závislých na konzumaci látek vyvolávajících závislost,
jako jsou obzvláště alkohol, amfetaminy, tabák, drogy
idukující toxikománii.

Předkládané řešení zajišťuje prostředky a metody pro
léčbu amyloidních onemocnění. Takové metody
představují podávání činidla, které u pacienta vyvolává
prospěšnou imunitní odpověď proti amyloidní sraženině.
Metody jsou zvláště užitečné pro profylaktickou a
terapeutickou léčbu Alzheimerovy choroby. V takových
metodách je vhodným činidlem Aβ peptid nebo protilátka
proti tomuto peptidu.

Způsob funkční klasifikace proteinu, který je schopen se
během tepelné změny rozvinout. Způsob zahrnuje
testování jedné nebo několika z většího počtu různých
molekul na schopnost posunovat křivku tepelného
rozvinutí pro protein, přičemž posun v křivce tepelného
rozvinutí indikuje, že se molekula váže na protein nebo
ovlivňuje měřitelným způsobem stabilitu, vytvoření
spektra aktivity pro protein, kde spektrum aktivity odráží
sadu molekul z většího množství molekul, které posunují
křivku tepelného rozvinutí proteinu, a jsou tudíž ligandy,
které se na protein váží, porovnání spektra aktivity pro
protein s jedním nebo několika funkčními referenčními
seznamy a klasifikací proteinu podle sady molekul ve
větším počtu různých molekul, které posunují křivku
tepelného rozvinutí proteinu.

Farmaceutická kompozice pro léčení akutního poškození
plic, která obsahuje jako účinnou látku antagonistu ανβ6,
přičemž antagonista je s výhodou protilátka, která
specificky váže β6. Protilátkou je s výhodou monoklonální
protilátka. Antagonista s výhodou obsahuje
aminokyselinovou sekvenci RGD. Dále vynález popisuje
monoklonální protilátky produkované hybridomem ATCC
HB12382. Vynález rovněž zahrnuje hybridom ATCC
HB12382.

Předložené řešení se týká nerozpustných přípravků
obsahujících acylované proteiny zvolené ze skupiny
zahrnující acylovaný inzulín, acylovaný analog inzulínu a
acylovaný proinzulín a jejich formulace. Formulace jsou
vhodné pro parenterální podání nebo jiné způsoby podání
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Beta-lipotropin a jeho použití

Způsob léčení hyperkoagulovatelných stavů
nebo získané nedostatečnosti proteinu C

Vakcína

Použití Escherichia coli DSM 6601

Farmaceutický prostředek adherující na
sliznici žaludku a dvanácterníku
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pacientovi pro podloužené řízení hladin glukózy v krvi.
Obzvláště se předložené řešení týká přípravků
obsahujících acylovaný protein tvořící komplex se zinkem,
protaminem a fenolickou sloučeninou tak, že výsledný
mikrokrystal je analogický krystalické formě neutrálního
protaminového inzulínu Hagedorn (NPH). Překvapivě
bylo zjištěno, že přípravky takových acylovaných proteinů
mají terapeuticky výhodnější farmakokinetiku
subkutánního uvolňování a prodlouženější a plošší
glukodynamiku než v současnosti dostupné komerční
přípravky inzulínu NPH. Přitom si předložené krystaly
zachovávají jisté výhodné vlastnosti krystalů NPH, které
jsou snadno schopné resuspendování a také mísitelné
s rozpustnými inzulíny.

Řešení se týká izolovaných nukleových kyselin, vektorů,
transformovaných hostitelských buněk, analogů,
funkčních fragmentů a fúzovaných proteinů, vztahujících
se k beta-lipotropinu. Řešení se také týká farmaceutických
kompozic, obsahujících beta-lipotropin nebo jeho
fragment a/nebo funkční analog a jejich použití při léčení
diabetu a komplikací s ním spojených.

Řešení se týká léčiva k léčení získaného
hyperkoagulovatelného stavu nebo získané nedostatečnosti
proteinu C. Týká se lidských pacientů se získaným
hyperkoagulovatelným stavem nebo získanou
nedostatečností proteinu C souvisejícím se sepsí, purpura
fulminans, meningokokální sepsí, transplantací kostní
dřeně nebo dalšími transplantacemi, těžkými
popáleninami, těhotenstvím, těžkými chirurgickými
zákroky, těžkým traumatem nebo ARDS, které zahrnuje
podávání aktivovaného proteinu C, který představuje
vysoce selektivní terapeutické činidlo s nízkým
potenciálem způsobení komplikací představujících
krvácením.

V tomto řešení se popisují vakcinační prostředky
obsahující T-nezávislé nebo polysacharidové konjugační
vakcíny, kde se jako adjuvans používá imunostimulační
CpG oligonukleotid.

Řešení se týká použití bakterie Escherichia coli kmene
DSM 6601 pro výrobu farmaceutických prostředků pro
prevenci a léčení mikrobiálních průjmů způsobených
přítomností patogenních hub u zvířat.

Navrhované řešení popisuje adhezivní farmaceutický
prostředek adherující na sliznici žaludku a/nebo
dvanácterníku, získaný potažením prostředku obsahujícího
léčivo působící na sliznici žaludku a/nebo dvanácterníku a
jednu nebo více složek, kterými mohou být ne vodě
nerozpustný polymer, estery polygrycerových mastných
kyselin, lipidy a vosky, polymerem, který má adhezivní
kapacitu na povrch sliznice trávicího traktu pouze
v kyselém prostředí a od sliznice trávicího traktu se
v neutrálním nebo zásaditém prostředí oddělí. Tento
prostředek adheruje pouze na sliznici žaludku a/nebo
dvanácterníku a uvolňuje léčivo po dobu mnoha hodin,
díky čemuž je léčebného efektu dosaženo i nízkou dávkou
léčiva.
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Způsob selektivní přípravy specifických
konjugátů polyethylenglykol - GRF

Transfekční částice

Rekombinantní vakcína proti Mycoplasma
hyopneumoniae

Farmaceutický prostředek na bázi
bibapcitidinu pro léčení trombozy
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Řešení se týká způsobu selektivní preparace specifických
konjugátů hGRF-PEG, jež obsahují jednu nebo více
jednotek PEG (na mol hGRF) kovalentně vázaných k
Lys12 a/nebo Lys21 a/nebo Nα, přičemž tento způsob
spočívá v tom, že konjugační reakce mezi peptidem hGRF
a aktivovaným PEG se provádí v roztoku a požadovaný
konjugát hGRF-PEG se může chromatograficky
purifikovat. Konjugáty připravené tímto postupem, jakož i
jejich využití při léčbě, prevenci nebo diagnose deficience
růstového hormonu jsou rovněž předmětem předkládaného
řešení.

Transfekční částice pro zavedení nukleové kyseliny do
buněk vyšších eukaryot in vitro nebo in vivo obsahuje
jednu nebo více molekul nukleových kyselin
kondenzovaných organickými kationtovými molekulami.
Tyto diskrétní a stabilní částice se získaly vytvořením
komplexů molekul nukleových kyselin se shodnými nebo
různými organickými kationtovými prekurzorovými
molekulami, aniž došlo k sítění molekul nukleové kyseliny
a vzájemnému kovalentnímu spojení prekurzorových
molekul na templátu nukleové kyseliny. V případě
buněčného cílení částice mohou nést molekuly vhodné pro
cílení, jako jsou například sacharidy. Preferované

kationtové prekurzorové molekuly jsou lipofilní
detergenty, které jsou spojené za vzniku lipidů. Částice
přednostně obsahují jednu molekulu nukleové kyseliny,
která je činí použitelnými při genové terapii a při zavádění
velkých molekul DNA.

Bílkovina z Mycoplasma hyopneumoniae, připravená z
rekombinantní DNA nebo syntetickým způsobem,
sekvence DNA kódující bílkovinu, expresní vektor a
transformovaná hostitelská buňka obsahující sekvence
DNA, způsob léčby prasat za účelem zabránění enzootické
pneumonie za použití vakcín, diagnostické testy detekující
přítomnost infekce Mhyo u prasat, založené na stanovení
bílkoviny nebo protilátek proti této bílkovině.

Řešení poskytuje nové reagencie prekurzoru, které se
používají při výrobě zobrazovacích látek, které jsou
odvozené od apcitidu. Zobrazovací látky, které jsou
vyrobené z reagencií prekurzoru tohoto řešení jsou
užitečné k in vivo detekci a diagnostice trombů. Reagencie
prekurzoru tohoto řešení se také mohou používat při
výrobě antitrombotických látek odvozených od apcitidu.
Přítomnost volných karboxylových skupin zvyšuje
rozpustnost těchto reagencií oproti bibapcitidu ve vodném
médiu.

Desinfekční a dekontaminační prostředek pro rychlou
desinfekci pokožky nebo rukou obsahuje fyziologicky
přijatelné perkyseliny nebo jejich soli ve vodném roztoku
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Vícesložkové vysoce absorbující gelové částice

Sorpční krycí obvaz s aktivní uhlíkovou textilií
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v koncentraci 0,1 až 10 % hmotnostních.

Řešení se týká vícesložkových vysoce absorbujících
gelových částic. Vícesložkové gelové částice obsahují
nejméně jednu kyselou vodu-absorbující pryskyřici a
nejméně jednu bazickou vodu-absorbující pryskyřici.
Každá částice obsahuje nejméně jednu mikrodoménu
kyselé pryskyřice ve styku, nebo v těsné blízkosti s
nejméně jednou mikrodoménou bazické pryskyřice. Jsou
uvedeny rovněž směsi vícesložkových vysoce
absorbujících gelových částic s částicemi druhé vodu-
absorbující pryskyřice. Rovněž jsou uvedena jádra plen se
zlepšenými vlastnostmi, která obsahují vícesložkové
vysoce absorbující gelové částice.

Absorbující krycí obvaz z aktivní uhlíkové textilie, slouží
k léčení trofických ran, ulcerosních ran, zhnisaných ploch
a různé etiologie, komplikovaných pooperačních ran s
bakteriální kontaminací. Dále slouží k eliminaci
nepříjemného zápachu. Kryt je netoxický, nedráždivý,
dobře přizpůsobitelný tvaru rány, snadno odstranitelný,
přejímá kromě exudátu také bakterie, toxiny, proteiny a
látky zprostředkující zánětlivé procesy. Dvouvrstvý obvaz
je tvořen inaktivní nosnou vrstvou bílé netkané textilie a
účinnou vrstvou černého sorbentu. Sorbent je uhlíková
tkanina s makroskopicky hladkým povrchem, jejíž vlákna
jsou termicky zpracována při vyšších teplotách. Výsledný
krycí obvaz je sterilizován gama paprsky.

S ohledem na biologickou reakci organismu byl vyvinut
způsob, jak zabránit bezprostřednímu kontaktu materiálu
endoluminálního stentu (2) či protézy s tkání tím, že
základní kostra stentu (2) či protézy je z vnitřní či zevní
strany či obou stran kryta biologickou látkou, s výhodou
samonosnou kolagenní trubicí (4) vytvořenou z
opracované hovězí klihovky či hovězích šlach.
Chemickými a/nebo fysikálními prostředky je

vstřebatelnost této biologické látky upravena na dobu
nejméně dva týdny od doby implantace. Biologickou látku
lze také obohatit chemicky a/nebo fysikálně vázanými
farmakodynamicky účinnými látkami. Krytem ze shora
uvedené biologické látky lze také chránit různé povlaky
stentů či endoluminálních protéz z PTFE, polyesteru a
jiných materiálů.

Způsob a zařízení pro uchovávání, míchání a aplikaci 5-
aminolevulové kyseliny při léčbě léze. Zařízení se skládá
z deformovatelné nádobky (4), která obklopuje hermeticky
uzavřenou ampuli (8) naplněnou bezvodou 5-
aminolevulovou kyselinou (3) (tím je 5-aminolevulová
kyselina chráněna před působením vzdušné vlhkosti) a
kapalné rozpouštědlo (2). Kapalné rozpouštědlo (2) může
být uzavřeno v druhé ampuli (7). Deformovatelná nádobka
(4) se stlačí, čímž dojde k rozbití ampulí (8,7) a
následnému smíchání bezvodé 5-aminolevulové kyseliny
(3) s kapalným rozpouštědlem (2). 5-Aminolevulová
kyselina (3) může být aplikována z deformovatelné
nádobky (4) řízeným dávkovačem (5) umožňujícím přesné
dávkování během léčby.

Spojovací zařízení pro spojení krevního řečiště
nemocného se zevním okruhem, např. se zdrojem pro
léčebné účely je tvořeno hlavním tělesem (1, 41) s alespoň
jedním prvním otvorem (8, 8´), obklopeným prvními
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Způsob zneškodnění těkavých
polyhalogenovaných organických látek

Způsob získávání krystalických solí ze
zahuštěných minerálních vod

Způsob čištění filtračních svíček svíčkového
filtru a filtrační zařízení se zpětným
proplachem
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těsnícími povrchy (9, 9´) a propojeným se spojovacími
prvky (2, 2´, 42, 42´), propojitelným s krevním proudem,
přičemž před propojením jsou první těsnící povrchy (9, 9´)
chráněny odstranitelným prvkem (24), spojovacím členem
(10, 50) s alespoň jedním druhým otvorem (12, 12´),
obklopeným druhými těsnícími povrchy (22, 22´) pro
propojení s vnějším okruhem nebo zdrojem, přičemž v
nepropojeném stavu jsou druhé těsnící povrchy (22, 22´)
chráněny odstranitelným ochranným tělesem (27, 57).
Spojovací člen (10, 50) je propojitelný s hlavním tělesem
(1, 41) za současného odstranění ochranného prvku (24) z
prvních těsnících povrchů (9, 9´) a ochranného tělesa (27)
z druhých těsnících povrchů (22, 22´) pro těsné spojení
mezi prvními otvory (8, 8´) a druhými otvory (12, 12´),
hlavní těleso (1, 41) je opatřeno přídržnými prvky (6) pro
spolupráci s přídržnými prostředky (17) na ochranném
prvku (24) a na spojovacím členu (10, 50) za vzniku
vodicího prvku (7), otevřeného na obou koncích pro
vsunutí ochranného prvku (24) a spojovacího členu (10,
50).

Způsob zneškodnění těkavých polyhalogenovaných
organických látek jejich hydrolýzou v přítomnosti
uhličitanů a/nebo oxidů (hydroxidů) kovů alkalických
zemin spočívá v tom, že se polyhalogenovaná látka spaluje
s vhodným palivem v přítomnosti oxidů, případně
hydroxidů a/nebo uhličitanů kovu alkalických zemin,
výhodně sloučenin vápníku a hořčíku a jejich směsí při
teplotách 800 - 1350°C. Způsob se používá pro
zneškodnění chlorfluor- a fluorbromuhlovodíků
přednostně trichlorfluormethanu, dichlorfluormethanu,
trichlortrifluorethanu, dichlortetrafluorethanu a
chlorpentafluorethanu a směsi těchto látek.

Způsob získávání soli ze zahuštěných přírodních
minerálních vod zachovávající obsah bikarbonátů spočívá
v tom, že se voda nejprve nasytí oxidem uhličitým za
vyššího tlaku než je tlak atmosférický při teplotách do
50°C a vzniklá suspenze krystalů a roztoku se suší při
teplotách vyšších než je rozkladná teplota bikarbonátů
přítomných v zahuštěné vodě. Sycení se s výhodou

provádí v tlakové nádobě opatřené cirkulačním čerpadlem
se zařazeným ejektorovým distributorem plynu, který
přisává oxid uhličitý z prostoru nad hladinou suspenze,
přitom tlak v zařízení je udržován na konstantní úrovni
dávkováním tlakového oxidu uhličitého. Sušení suspenze
odebírané ze sytiče se s výhodou provádí v souproudně
uspořádané rozprašovací sušárně vzduchem, jehož teplota
vlhkého teploměru na vstupu do sušárny je v rozmezí 40
až 55°C a jeho teplota na výstupu ze sušárny je udržována
v rozmezí 80 až 120°C. Rychlé zchlazení proudu vzduchu
a vysušených krystalů se na výstupu ze sušárny s výhodou
provádí smísením s chladným čerstvým vzduchem tak,
aby teplota proudu klesla pod 50°C.

Způsob čištění filtračních svíček (4) svíčkového filtru s
použitím čistící kapaliny, proudící ze strany filtrátu do
vnitřku filtračních svíček (4), která se ve směru opačném
ke směru filtrování stlačeným plynným médiem vytlačuje
filtračními svíčkami (4) zevnitř směrem ven, se provádí
tak, že čistící kapalina a plynné médium se přivádějí do
vnitřku filtračních svíček (4), navzájem od sebe
oddělenými otvory (7, 8), přičemž čistící kapalina se
prostřednictvím prstencového otvoru  (7) distribuuje na
vnitřní stěně (12) filtrační svíčky (4), a tlakové plynné
médium se přivádí trubkovým kusem (10), procházejícím
skrze prstencový otvor (7), dovnitř svíčky (4). Při
pulsujícím přivádění tlakového plynného média se čistící
kapalina přivádí nepřetržitě.
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Způsob čištění těles filtrů a kotlový filtr k
provádění tohoto způsobu

Způsob regenerativního odstraňování
sulfidických sloučenin z proudu plynu a
regenerativní pevný absorbent pro použití při
tomto způsobu

Zařízení pro zvýšení výkonu membránových
dutých vlákan

Mísicí míchadlo pro míchací zařízení
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Při čištění prostoru (2) nefiltrované směsi kotlových filtrů,
kde filtrační svíčky jsou uchyceny na vloženém dnu (3),
které odděluje prostor (1) filtrátu od prostoru (2)
nefiltrované směsi, se čistící médium směruje proti spodní
stěně vloženého dna (3) a/nebo horní oblasti stěny
prostoru (2) nefiltrované směsi s takovým řízením proudu,
že se z horní stěny odvádí v podstatě souvislý film. Čistící
zařízení je tvořeno postřikovacím prstencem,
uspořádaným v horní vnější oblasti prostoru (2)
nefiltrované směsi, jehož ostřikovací trysky jsou
směrovány proti vnější spodní stěně vloženého dna (3)
a/nebo horní oblasti stěny prostoru (2) nefiltrované směsi,
a prostředky (14, 15, 16, 17) pro usměrňování proudění.

Způsob regenerativního odstraňování sulfidických
sloučenin z proudu plynu kontaktováním tohoto plynu
obsahujícího sulfické sloučeniny s pevným absorbentem
obsahujícím oxidy cínu a případně stabilizující složku,
tento pevný absorbent se sulfidizuje a plyn se zbaví
sirníkových sloučenin, a potom se regeneruje takto
sulfidizovaný absorbent, přičemž podstata spočívá v tom,
že se regenerace absorbentu výlučně provádí
kontaktováním s proudem páry. Výhodně jsou tyto složky
naneseny na nosiči. Regenerativní pevný absorbent
obsahuje oxid cínu jako absorpční složku a dále
stabilizační složku vybranou ze skupiny, zahrnující měď,
nikl, kobalt, železo a oxidy těchto prvků.

Svazek membránových dutých vláken (8) je upevněn
v nádobě (1) pomocí koncovek (9) v horním víku  (2) a ve
spodním víku (3) nádoby. Vlákna (8) jsou zvnějšku
omývána znečištěnou kapalinou, spirálovitě proudící
v nádobě (1) od tangenciálního vstupu (4)
k tangenciálnímu, směrem dolů přesazeného výstupu (5).

Vynález se týká mísicího míchadla pro míchací zařízení se
dvěma v podstatě rovnoběžně s jeho osou otáčení v
určitém odstupu uspořádanými míchacími tyčemi a na
nich uspořádanou dopravní spirálou, které je na jednom
konci spojeno s hnacím motorem a na druhém konci s
dopravním čerpadlem, přičemž je dopravní spirála
uspořádána v oblasti přiváděcí násypky, zužující se k
dopravnímu čerpadlu, a míchací zařízení má pod přiváděcí
násypkou míchací zónu, do které ústí potrubí pro přívod
vody. V oblasti oběžné dráhy míchacích tyčí (2) je mezi
nimi uspořádána alespoň jedna pomocná míchací tyč (2a),
která má vůči míchací tyči (2) uspořádané ve směru
otáčení před ní úhlový odstup v podstatě 45° až 135°.
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Katalyzátor na nosiči a způsob výroby
fluoruhlovodíků

Katalytická kompozice pro zlepšování kvality
uhlovodíků a způsob její výroby

Katalyzátor pro oligomeraci olefinů, způsob
jeho přípravy a použití

Způsob mletí materiálů s velkým rozsahem
melitelnosti
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Vynález se týká katalyzátoru na nosiči a způsobu výroby
fluoruhlovodíků (FC) hydrodehalogenací
chlorfluoruhlovodíků (CFC) nebo halonů vodíkem.
Úkolem vynálezu je vytvořit lehce vyrobitelný katalyzátor
na nosiči pro dehydrohalogenaci CFC a halonů na
fluoruhlovodíky a způsob hydrodehalogenace při nasazení
tohoto katalyzátoru. Nosičem katalyzátoru je aktivní uhlí
nebo anorganický materiál na bázi oxidů kovů, na němž je
fixována směs aktivních komponent, která má složení
obecného vzorce PdaXbYc, v němž znamená X další kovy
VIII. vedlejší skupiny periodického systému prvků, Y
kovy III. a IV. vedlejší skupiny a kovy vzácných zemin, a
znamená číslo od 0,5 až do 100-(b+c), b znamená číslo od
> 0 až 100 - (a+c)a c znamená číslo od > 0 až 100 - (a+b),
přičemž musí být b + c ą 0.

Vynález se týká katalytické kompozice, která obsahuje
zeolit ERS-10, kov VIII. skupiny, kov VI. skupiny a
případně jeden nebo více oxidů jako nosič. Podle
výhodného provedení kompozice rovněž obsahuje kov II.B

a/nebo III.A skupiny. Katalytickou kompozici lze použít
pro zlepšování kvality uhlovodíkových směsí,
obsahujících příměsi síry, tj. při hydrodesulfuraci a
současné skeletové isomeraci olefinů obsažených v těchto
uhlovodících. Způsob výroby spočívá v tom, že se zeolit
ERS-10 napustí roztokem obsahujícím sůl kovu VI.
skupiny a roztokem obsahujícím sůl kovu VIII. skupiny a
následně se vysuší a žíhá.

Katalyzátorem pro oligomeraci olefinů je sloučenina
obecného vzorce [RC(YR´)2]2 CrX, ve kterém každý ze
symbolů R a R´se nezávisle na druhém volí ze skupiny
zahrnující karbylovou a karbysilylovou skupinu, Y
znamená N, C nebo P, a X znamená halogen, Si,
halogenalkylovou, alkylsilylovou nebo karbylovou
skupinu. Způsob přípravy tohoto katalyzátoru spočívá v
tom, že se nechá reagovat komplexní sloučenina
halogenidu kovu s lithiumamidinidovým komplexem, tedy
sloučenina vzorce CrCl3(THF)3 se sloučeninou vzorce
Li[PhC(NSiMe3)2], ve kterých THF znamená
tetrahydrofuran, Ph znamená fenyl a Me znamená methyl.
Způsob oligomerace olefinů spočívá v tom, že se nechá
reagovat olefinová surovina, zahrnující alespoň jeden
olefin, na katalyzátoru a pomocném katalyzátoru výše
uvedeného vzorce za podmínek oligomerace, a pomocným
katalyzátorem je alkalická hydrokarbylsilylová sloučenina
nebo hydrokarbylaluminiová sloučenina.

Řešením je způsob mletí materiálů s rozdílnou zrnitostí
a/nebo s rozdílným rozsahem melitelnosti v oblasti 30 až
90 Hg (Hardgrowe) ve více po sobě následujících mlecích
krocích a s použitím střednětlakých válcových lisů. Podle
řešení se mletý materiál postupně zaformuje, předemele a
výškově zkalibruje a konečně domele, přičemž přítlak
mlecích válců se v jednotlivých mlecích krocích zvětšuje a
velikost klidových  mezer naopak postupně zmenšuje.
Dalším řešením je výhodná volba vlastností materiálů,
vstupujících do různých fází  mletí, vyjádřených jednak
stupni jejich melitelností, jednak rozsahem jejich zrnitosti.

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Freiberg Jürgen, Berlin, DE;
Zehl Gerald, Berlin, DE;
Meinke Martina, Berlin, DE;

Zanibelli Laura, Crema, IT;
Ferrari Marco, Milan, IT;
Carluccio Luciano Cosimo, San Donato Milanese,
IT;

Baralt Eduardo J., Kingwood, TX, US;
Carney Michael J., Eldersburg, MD, US;
Cole Jana B., Houston, TX, US;

Zegzulka Jiří Ing. CSc., Ludgeřovice, CZ;
Voit Karel, Přerov, CZ;

Zeqzulka Jiří Ing. CSc., Ludgeřovice, CZ;
Voit Karel, Přerov, CZ;
Paramonov Peter Ing., Uherské Hradiště, CZ;
Skařupa Jiří Doc. Ing., Ostrava, CZ;
Podzimný Stanislav Ing., Přerov, CZ;
Konečný Zdeněk Ing., Brušperk, CZ;
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B 02 C 19/11

B 05 B 7/12, B 05 B 7/24

2000-561

1999-3686

LOWAN (MANAGEMENT) PTY. LIMITED, East
Glenelg, AU;

OMS INVESTMENTS, INC., Wilmington, DE, US;

Střednětlaký víceválcový lis k mletí zrnitých
materiálů

Mlýn

Rozprašovací zařízení

19.03.1999

28.08.1998

16.02.1998

PCT/AU98/00692

PCT/US98/02825

WO 99/11377

WO 98/46366

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

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

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

29.08.1997, 09.04.1998

17.04.1997

1997/8835, 1998/3025

1997/837352

AU, AU

US

(32)

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Lis podle řešení je tvořen jediným poháněným válcem (4)
a alespoň trojicí nepoháněných mlecích válců (1, 2, 3),
z nichž každý je opatřen prostředky pro jejich přítlak
směrem k ose (40) poháněného válce. Jejich průměry   (d)
jsou rovny nejvýše polovině průměru (D) poháněného
válce (4) a jsou uloženy tak, že mezi jejich povrchem a
jemu přivráceným povrchem poháněného válce (4) jsou
vytvořeny klidové štěrbiny (11, 21, 31), z nichž každá je
ve směru      ( R ) otáčení poháněného válce (4) menší.
Podélné osy (10, 20, 30) mlecích válců (1, 2, 3) leží
v rovinách (100, 200, 300), které prochází podélnou osou
(400), která také prochází osou (40) poháněného válce
(4)  ve  směru ( R ) jeho otáčení. Při provedení se třemi
mlecími válci (1, 2, 3) leží tyto úhly  v intervalech α = 0°
až 15°, β = 35° až 55°, γ  = 75° až 90° a jejich úhlová
poloha může být dále jednotlivě, nebo ve skupině
přestavitelná.

Mlýn je opatřen rotačním bubnem (40), do kterého se
přivádí částečkový materiál. Buben (40) se otáčí vyšší něž
kritickou rychlostí, aby došlo k vytvoření vrstvy materiálu,
dotlačované vysokým tlakem na vnitřní stěnu bubnu (40).
Stěrací kotouče (58), uspořádané v dutině bubnu (40),
stírají vrstvu materiálu a podporují drobení částeček
stíráním a obrušováním ve stlačené vrstvě. Jemně
rozemletý materiál proudí v axiálním směru do výstupního
prstence (64). U jednoho z provedení řešení se buben otáčí
rychlostí potřebnou pro vytvoření řady ztužených oblastí
(70) uspořádaných střídavě mezi míchanými oblastmi
(72), které se nacházejí v bezprostřední blízkosti
neotočných stěracích kotoučů (58). Tyto ztužené oblasti
(70) působí jako tuhé disky rotující spolu s bubnem.

Rozprašovací zařízení pro mísení první tekutiny s druhou
tekutinou před dávkováním do vnějšího prostředí zahrnuje
rozprašovací hlavici (10) připojenou k nádobce (14)
s náplní. Rozprašovací hlavice (10) zahrnuje vstupní
vedení (18) první tekutiny a výstupní vedení (22), přičemž
výstupní vedení (22) je spojeno se vstupním vedením (18)
první tekutiny a dále s cestou (50) pro náplň nádobky (14),
kterou tvoří druhá tekutina, a prostředek umožňující
otevření cesty (50) druhé tekutiny a její míšení s první
tekutinou před dávkováním do vnějšího prostředí, přičemž
rozprašovací hlavice (10) dále zahrnuje kuličkový ventilek
(48), umístěný ve výstupním vedení (22) a reagující na
pohyb spoušti (42), pro ovládání průchodu první tekutiny.
Ve výhodném provedení obsahuje rozprašovací hlavice
(10) krytku (12), která kryje připojení rozprašovací
hlavice (10) k nádobce (14) s náplní. Chemikálie zůstávají
v uzavřeném systému i poté, když byla nádobka (14)
s náplní připojena k rozprašovací hlavici (10).

(21)

(21)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

Kelsey Christopher George, Hornsby, AU;

Styne James J., San Ramon, CA, US;
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B 05 B 7/20

B 09 B 3/00, B 29 B 17/00

B 21 F 27/00, B 21 F 35/00, C 21 D 9/02

1999-3589

1999-865

1999-4253

GLAVERBEL, Brussels, BE;

KOPŘIVA Stanislav, Vejprnice, CZ;
PECHMAN Vladimír, Praha, CZ;

SIMMONS COMPANY, Atlanta, GA, US;

Lacenta pro ohřev nebo svařování keramikou a
způsob alternativního vytváření plamene

Způsob zpracování odpadních pneumatik a
zařízení k provádění tohoto způsobu

Zařízení na výrobu pásu vzájemně spojených
zapouzdřených spirálových pružin a způsob
výroby tohoto pásu spirálových pružin

02.04.1998

11.03.1999

29.05.1998

PCT/BE98/00045

PCT/US98/11355

WO 98/46367

WO 98/53933

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

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

Patentservis Praha a.s., Jívenská 1, Praha 4, 14000;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

11.04.1997

30.05.1997

1997/9707369

1997/868120

GB

US

(32)

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Lanceta pro ohřev nebo svařování keramikou, například
pro aplikaci ohřívacího plamene na povrch a následné
stříkání písku nebo podobného pevného materiálu
v nosném plynu, podporujícím spalování, na povrch,
zahrnuje hlavovou část (10, 20) s centrálním hlavním
vývrtem (23) v hubicovém konci, přičemž keramické
svařovací materiály zahrnující částicový materiál osahující
oxidovatelné částice a nosný plyn podporující spalování se
zavádí na zadním konci, prochází skrze vnitřní kanál (13)
a hlavní vývrt (23) a vystupují z hubicového konce, je
charakteristická tím, že hlavová část zahrnuje alespoň
jeden kanál (28) pro dopravu směsi palivového plynu a
plynu podporujícího spalování, přičemž každý kanál (28)
má otvor (29) v hubicovém konci lancety a je opatřen částí
(28a) pro zavádění palivového plynu a částí (28b) pro
zavádění plynu podporujícího spalování. Způsob
alternativního vytváření plamene, jehož podstata spočívá
v tom, že plyn a plyn podporující spalování přiváděné na
zadním konci se spojují v kanálu (28) a vystupují pro
vytvoření plamene na hubicovém konci každého kanálu
(28). Lanceta umožňuje aplikovat na povrch intenzivní
vysokotlaký plamen, a bezprostředně poté provádět
svařování keramikou.

Při způsobu zpracování odpadních pneumatik silově
namáhaných statickými a/nebo dynamickými

deformacemi v rozsahu od 1 do 500 % v plynném médiu s
průměrným obsahem ozónu od 0,01 do 10 % proudícím
minimální rychlostí 30 mm/s za teploty 10 až 110°C se na
odpadní pneumatiky a/nebo plynné médium působí UV
zářením o vlnové délce v intervalu od 50 do 400 nm
a/nebo se na povrchové ozonizované vrstvy odpadních
pneumatik působí abrazí jejíž rychlost je rovna nebo větší
než je rychlost tvorby této povrchové ozonizované vrstvy.
Zařízení k provádění uvedeného způsobu je tvořeno
odsávanou vstupní komorou (2), ke které je připojen
utěsněný pracovní prostor (3), opatřený alespoň jedním
přívodem (11) plynného média s průměrným obsahem
ozónu od 0,01 do 10 %, proudícím minimální rychlostí 30
mm/sec a zařízením (6) pro statické a/nebo dynamické
silové namáhání. Pracovní prostor (3) je opatřen alespoň
jedním UV zářičem (7) s vlnovou délkou v intervalu od 50
do 400 nm a/nebo abrazivním zařízením. Abrazivní
zařízení je s výhodou tvořeno rotačním elementem (8),
opatřeným zdrsněným povrchem a v pracovním prostoru
(3) jsou umístěny hnací a/nebo hnané rotující válce pro
statické a/nebo dynamické silové namáhání odpadní
pneumatiky  (1).

Předložené řešení se týká zařízení na výrobu pásu
zapouzdřených, vzájemně spojených spirálových pružin a
způsoby výroby tohoto pásu spirálových pružin, přičemž
spočívá v tom, že drát zahřátý indukčním ohřevem na 232
až 260 °C se formuje do tvaru spirály, z takto zformované
spirály se oddělí jednotlivá spirálová pera, která se stlačí a
potom se vkládají do záhybů v pásu tkaniny. Okraje těchto
záhybů se potom svaří ultrazvukem a tím se pružiny
uzavřou do pouzder, která jsou vzájemně spojená.
Potočením pružin v těchto pouzdrech se výroba souvislého
pásu zapouzdřených navzájem spojených spirálových per
dokončí.

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Mercier Robert, Gosselies, BE;
Robert Jean-Pierre, Villers-Perwin, BE;
Meynckens Jean-Pierre, Villers-Perwin, BE;

Kopřiva Stanislav, Vejprnice, CZ;
Pechman Vladimír, Praha, CZ;

Mauldin Michael W., Hiram, GA, US;
Kuchel Bernard W., Stone Mountain, GA, US;
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B 22 D 11/06

B 23 B 31/30

B 23 K 9/095, B 23 K 9/00

1999-2849

2000-638

2000-864

VOEST-ALPINE INDUSTRIEANLAGENBAU
GMBH, Linz, AT;
ACCIAI SPECIALI TERNI S. P. A., Terni, IT;

RÖHM GMBH, Sontheim, DE;

LINCOLN GLOBAL, INC., Cleveland, OH, US;

Způsob zabránění kontaktu kyslíku s
taveninou kovu a zařízení k jeho provádění

Uvolňovací jednotka zařízení pro ovládání
upínací hlavy

Elektrické obloukové svařovací zařízení a
způsob ukládání roztaveného kovu z
přisouvaného svařovacího drátu do svarové
tavné lázně

12.02.1998

22.02.2000

08.03.2000

PCT/EP98/00788
WO 98/35773

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

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

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

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

14.02.1997

27.02.1999

16.03.1999

1997RM/000082

1999/19908545

1999/268329

IT

DE

US

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)
(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Předložené řešení se týká způsobu zabráněním kontaktu
kyslíku s taveninou kovu při kontinuálním lití, při kterém
tavenina (20) kovu proudí do licího prostoru (9),
ohraničeného stěnami a vystupuje z něho jako provazec, a
který spočívá v tom, že kyslík vnikající eventuálními
mezerami (18) mezi stěnami a/nebo kyslík uchycený na
stěnách se odsává. Zařízení spočívá v tom, že na
eventuálních mezerách (18) mezi stěnami je umístěno
odsávací zařízení pro odsávání kyslíku vnikajícího přes
mezeru (18) a/nebo kyslíku uchyceného na stěnách.

Na skříni (11) je uspořádán blokovací element (10), který
je s vůlí vsaditelný do zachycovacího zápichu (8)
spojkového prstence (7) spojeného s pracovním vřetenem
(5), přičemž píst (13) vykazuje první dorazovou plochu
(17), která se dostává do dosednutí k víku (12) skříně, a

druhou dorazovou plochu na prstencovém nákružku (20)
sloužící jako zarážka pro skříň (11). Rozestup první
dorazové plochy (17) a druhé dorazové plochy je
dimenzovaný tak, že při přiléhajícím víku (12) skříně a
přiléhající skříni (11) zaujímá blokovací element (10)
v zachycovacím zápichu (8) střední polohu.

Zařízení je určeno pro ukládání roztaveného kovu z
přisouvaného svařovacího drátu do svarové tavné lázně
mezi dvěma proti sobě uloženými deskami, přičemž
uvedený spoj je vymezován sbíhajícími se stěnami,
zakončenými ve v podstatě rovnoběžných stěnách,
umístěných ve vzájemném odstupu pro vymezování
mezera. zařízení obsahuje kontaktový držák (14) s
výstupem drátu (10); spínací napájecí zdroj (PS), vedoucí
svařovací proud do uvedeného drátu (10), když drát
přechází z uvedeného výstupu k uvedenému spoji, přičemž
uvedený přísun drátu vymezuje vyčnívání mezi uvedeným
kontaktovým držákem (14) a uvedenou svarovou tavnou
lázní (12); obvod pro nastavování délky vyčnívání drátu a
ovládací prostředek pro nastavování svařovacího proudu
jako funkce snímané délky vyčnívání. Při způsobu se
přivádí svařovací proud do uvedeného drátu (10), když se
uvedený drát přesouvá k uvedenému spoji, snímá se délka
vyčnívání drátu, a nastavuje se uvedený svařovací proud
jako funkce uvedené snímané délky vyčnívání.

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Hohenbichler Gerald Dr. Dipl.-Ing., Enns, AT;
Pellissetti Stefano Dipl.-Ing., Linz, AT;
Capotosti Romeo Ing., Narni, IT;
Guasto Guiseppe, Genova, IT;

Hangleiter Eugen, Hermaringen, DE;

Stava Elliott K., Sagamore Hills, OH, US;
Hsu Christopher, Mentor, OH, US;
Nicholson Peter, Sagamore Hills, OH, US;
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B 23 K 9/16

B 23 K 37/047

B 23 Q 1/01

1999-4554

1999-3164

1999-904

EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH
COMPANY, Houston, TX, US;

THYSSEN KRUPP INDUSTRIES AG, Dortmund,
DE;

ZPS, A. S., Zlín, CZ;

Ultravysoce pevné kryogenní svary

Způsob a zařízení k posuvu, upnutí a
opracování dílů karosérií vozů v jednom
opracovacím centru a to zvláště geometrickým
svařováním

Zařízení pro uložení přímočaře pohyblivých
částí obráběcího stroje

18.06.1998

19.02.1998

16.03.1999

PCT/US98/12738

PCT/EP98/00944

WO 98/58758

WO 98/42477

Vandělíková Jana Ing., Petrská 12, Praha 1, 11000;

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

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

20.06.1997, 28.07.1997, 14.05.1998

22.03.1997

1997/050280, 1997/053966, 1998/085462

1997/19712129

US, US, US

DE

(32)

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Předložení řešení se týká způsobu svařování určeného ke
spojování ultravysoce pevných nízkolegovaných ocelí za
účelem získání svarů vykazujících pevnost v tahu vyšší
než přibližně 900 MPa a lomovou houževnatost vhodnou
pro kryogenní aplikace podle známých principů lomové
mechaniky. Tento způsob spočívá v použití svařovacího
postupu s ochranou atmosférou argonu a svářecího drátu
vytvářejícího svarový kov o teplotě přechodu z tažného do
křehkého stavu nižší než přibližně -73 °C (-100 °F),
vykazující jemnozrnnou strukturu s tělesně centrovanou
mřížkou v alespoň 50 procentech objemu, složenou ze
samopopouštěného jehlicového martenzitu a méně než 250
nekovových vměstků větších než 1000nm v průměru ne
jednotkové ploše 1mm2, měřeno na povrchu výbrusu
jmenovaného svarového kovu, a obsahující železo a dále
uhlík, mangan, křemík, nikl, chrom a molybden
v příslušném množství jako legující prvky.

Způsob přísuvu, ustavení a opracování, zvláště
geometrického svařování, dílů karosérií vozů na jednom
pracovišti, kdy je spodní část karosérie, případně společně
s alespoň jednou čelní částí posouvána po montážní lince
spočívající v tom, že karosérie jsou uloženy do
manipulačních rámů (9) a tyto manipulační rámy (9) se po
uložení bočnic (8) pomocí portálového robotu (3)
uspořádaného pojízdně v osách X/Y na horních trámech
portálového rámu (2), přivádí do stanoviště pro
geometrické svařování, které se provádí pomocí
svařovacích robotů (18) uspořádaných po stranách
montážní linky. Portálový rám (2) sestává ze
stacionárních, paralelně nebo pravoúhle k montážní lince
uspořádaných příčných nosičů (4) pojízdných po kolejích
(5), přičemž na příčných nosičích (4) je pojízdně
uspořádán alespoň jeden portálový robot (3), a na tomto
portálovém robotu (3( je uspořádán na vertikální ose
posuvně a kolem této osy otočně manipulační rám (9).

Zařízení má na vodících lištách (3, 4) vytvořen úkos (31,
41), přičemž vodící rovina (V), kolmá na směr působení
tlakové síly (T) a tvořená vodícími lištami (3, 4), svírá s
rovinou úkosu (B) vodících lišt (3, 4), ve směru úkosu (31,
41) vodících lišt (3, 4), úhel (α) menší než 90°. Úkosu
(31, 41) vodících lišt (3, 4) se dotýká bočnice (7),
opatřená v místě styku kluznou plochou (71) a pevně
spojená s pracovním stolem (2).

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Fairchild Douglas P., Sugar Land, TX, US;

Vogt Franz-Josef, Waldburg, DE;
Lang Wolf Dieter, Schlier, DE;
Ego Thomas, Ravensburg, DE;
Jäck Kurt, Aulendorf, DE;
Erb Hans Peter, Berg, DE;
Zimmer Erich, Wadern-Lockweler, DE;
Röhling Bernd, Burghaun, DE;
Wiegand Manfred, Hünfeld, DE;

Sláma Pavel Ing., Zlín, CZ;
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B 23 Q 1/25, B 25 J 11/00

B 23 Q 3/155

B 24 B 3/52

B 24 B 5/04, B 24 B 19/06, B 24 B 41/06

1999-1273

1999-897

1999-3566

2000-12

VALÁŠEK Michael Prof. Ing. DrSc., Praha, CZ;
ŠIKA Zbyněk Ing. Ph.D., Praha, CZ;

TOSHULIN, A. S., Hulín, CZ;

N. V. MICHEL VAN DE WIELE, Kortrijk/Marke,
BE;

LIDKÖPING MACHINE TOOLS AB, Lidköping,
SE;

Víceramenné zařízení pro obrábění, měření a
manipulaci

Nástrojový nosič řetězového zásobníku
nástrojů pro obráběcí stroje

Brousicí zařízení pro řezný nůž na
tkalcovském stavu na tkaní dvou vlasových
tkanin lícem k sobě

12.04.1999

15.03.1999

08.10.1999

Přikryl Jaromír Ing., Včelín 1161, Hulín, 76824;

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

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)(22)

(22)

(22)
12.10.1998
1998/9800735
BE

(32)
(31)
(33)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Zařízení sestává z platformy (13) nesoucí obráběcí nástroj
nebo měřicí sondu nebo manipulační chapadlo, která je
upevněna vzhledem k rámu (14) pomocí sedmi až
dvanácti nebo více než dvanácti nosných ramen (1 až 12) s
pohony. Nosná ramena (1 až 12) jsou na rám (14)
upevněna pomocí výsuvných nosných ramen (15) s
výsuvnými pohony nebo nosných ramen (16) s posuvnou
patou s posuvnými pohony nebo nosných ramen (17) s
rotačním kloubem s rotačními pohony. Nosná ramena (1
až 12) jsou na rám (14) upevněna v bodech neležících v
jedné rovině nebo v bodech, z nichž žádné čtyři body
neleží v jedné rovině. Nosná ramena (1 až 12) jsou k
platformě (13) upevněna v bodech neležících v jedné
rovině nebo v bodech, z nichž žádné čtyři body neleží v
jedné rovině.

Jednotlivé řetězové články (1), jsou s nástrojovým nosičem
(9) spojeny závěsným čepem (13) uloženým v přírubě
(12), přičemž osa (14) závěsného čepu (13) je rovnoběžná
s rovinou (15) deskového tělesa řetězového článku (1) a je
vedena nad rovinou (16) těžiště nástrojového nosiče (9) a
mimo rovinu (15) vnějšího povrchu deskového tělesa
řetězového článku (1). Řetězový článek má první příčný
průchozí otvor (17), který se nachází nad úrovní osy (14)
závěsného čepu  (13) příruby (12) nástrojového nosiče (9),
a druhý příčný průchozí otvor (18), který se nachází pod
úrovní osy (14). První příčný průchozí otvor (17) a druhý
příčný průchozí otvor (18) jsou v poloze pro výměnu
obráběcího nástroje (11) souosé se dvěma v prvním a

druhém příčném průchozím otvor (17, 18) přesuvnými a
vzájemně paralelními přesuvnými čepy (19, 20) tělesa (8)
ovládací stanice, uspořádané v místě zásobníku a určené
pro výměnu nástrojů (11) mezi zásobníkem a pracovním
suportem stroje. Tyto přesuvné čepy (19, 20) jsou schopny
blokovat přírubu (12) a tím i nástrojové nosiče (9) s
obráběcími nástroji (11) do dvou vzájemně kolmých
poloh.

Brousicí zařízení pro řezný nůž (12) na tkalcovském stavu
pro tkaní dvou vlasových tkanin lícem k sobě obsahuje
řemenové brusné prostředky (4) z flexibilního materiálu
opatřené brusným čelem, uspořádané tak, aby řezný nůž
(12) během svého přímovratného pohybu přicházel do
styku s brusným čelem, pohybující se tak, aby různé
plochy brusného čela byly přivedeny do dosahu řezného
nože (12). Brusné prostředky (4) mohou být odvinuty z
navíječky (7) a navinuty jinou navíječkou (3) tak, aby
přivedly několik ploch brusného čela do dosahu řezného
nože (12). Dvě navíječky (3, 7) a řemenové brusné
prostředky (4) mohou být vyrobeny jako snímatelná
jednotka. Brusné prostředky  (4) přednostně obíhají
brusnou částí přes elasticky uspořádaný zakřivený povrch
(9).

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Valášek Michael Prof. Ing. DrSc., Praha, CZ;
Šika Zbyněk Ing. Ph.D., Praha, CZ;

Rakušan Vlastislav, Kroměříž, CZ;
Pospíšil Josef ing., Kroměříž, CZ;

Debaes Johnny, Moorslede, BE;
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B 26 B 21/40

B 27 B 1/00

B 27 C 9/00

1999-3798

2000-1007

2000-662

THE GILLETTE COMPANY, Boston, MA, US;

SCHWAIGER Edeltraud, Hengersberg, DE;

SBR MASCHINEN-HANDELSGESELLSCHAFT
MBH CO. KG, Herford, DE;

Vnější abrazivní zařízení

Čepelka holicího strojku

Zařízení k rozřezávání kmenů stromů v řezu s
více nerovnoběžnými řeznými rovinami,
zejména ve čtvrtícím řezu

Stroj na opracování hran

03.07.1998

27.04.1998

20.03.2000

23.02.2000

PCT/SE98/01313

PCT/US98/08410

WO 99/01253

WO 98/51457

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)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

04.07.1997

12.05.1997

25.03.1999

24.02.1999

1997/9702588

1997/854573

1999/19913566

1999/29903326

SE

US

DE

DE

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Vnější abrazivní zařízení, zejména vnější brusné zařízení
pro odstraňování materiálu z vnějšího povrchu pláště
válcových opracovávaných předmětů a/nebo s nimi
spojených přírub, zejména kroužků oběžné drážky ložiska,
zahrnuje otočně poháněný nástroj, jako např. brusné kolo
(18), upínací zařízení (14) pro opracovávaný předmět
(15), a podávací prvky (10, 11) pro relativní podávací
pohyby mezi opracovávaným předmětem (15) a nástrojem,
dále zahrnuje trubkové válcové pouzdro (3), mající
podélný válcový vnitřní prostor (4). Válcový vnitřní
prostor (4) má podélnou osu posunutou vzhledem
k podélné ose zmíněného pouzdra (3). Ve vnitřním
prostoru (4) je vytvořena hřídel (7), mající vybrání (7a), ve
kterém je uspořádán motor (17) napojený na otočnou
pracovní hlavu (16), která je společně s upínacím
zařízením (14) upravena pro přidržování a otáčení
opracovávaného předmětu (15. Hřídel   (7) je v prostoru
(4) úhlově pohyblivá, pouzdro (3) je obklopeno rotačně
poháněným vnějším krytem (5), který je pevně spojen se
zakrývajícím prvkem (19), majícím otvor (20), jenž svou
vnitřní hranou vytváří nástroj, jako například brusné kolo
(18). Hřídel (7) při svém úhlovém posunu v prostoru (4)
přesouvá pracovní hlavu (16) s opracovávaným
předmětem (15) po trajektorii, která umožňuje, aby
opracovávaný předmět (15) přišel do kontaktu s vnitřním
okrajem nástroje (18).

Čepelka sestává z podlouhlé základny (12) nesoucí dva
břity (13, 14) a podlouhlého bezpečnostního prvku (30),
umístěného v blízkosti přední hrany základny (12).
Bezpečnostní prvek (30) je opatřen žebry (31, 32, 33),
navzájem od sebe vzdálenými. Ve výhodném provedení
mají žebra (31, 32) horní povrch pod horním povrchem za
nimi umístěného žebra (32, 33) a těla všech žeber (31, 32,
33) leží na vnějším konvexním zaobleném povrchu (49),
přičemž každé žebro (32, 33) je více skloněno k hraně
břitu (14) než předchozí sousední žebro (31, 32).
Podlouhlá základna (12) je opatřena štěrbinami (40),

procházejícími základnou (12) mezi rameny (38), přičemž
bezpečnostní prvek (30) je zalit do prostoru se štěrbinami
(40) na základně (12). Části materiálu bezpečnostního
prvku  (30) procházejí štěrbinami (40) a vytváří mřížku
během výrobního procesu, pro umístění bezpečnostního
prvku (30) na požadovaném místě podlouhlé základny
(12).

Zařízení je opatřeno linkou (29) s více stanicemi pásových
pil (TAi, TBi), které jsou uspořádány za sebou na okraji
přepravní uličky (31), přičemž přepravní ulička (31) má
dopravníky pro přepravu kmene stromu nebo části kmene
stromu od jedné stanice pásových pil (TAi, TBi) k
následující stanici, které v kmeni stromu nebo části kmene
stromu vytváří řezné plochy, které mají vůči sobě
nezanedbatelný úhel, přičemž alespoň u většiny stanic
pásových pil (TAi, TBi) se zpracování kmene stromu nebo
části kmene stromu uskutečňuje je na jedné straně nebo na
nerovnoběžných stranách.

Stojan (1) stroje sestává z alespoň dvou, v  dopravním
směru (12) řetězového dopravníku (5) umístěných, modulů
(11, 11´), přičemž každý modul (11, 11´) tvoří vnitřní
prostor (11b) k ustavení obráběcích zařízení (2, 3, 4) a má

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Heijkenskjöld Mats, Lidköping, SE;

Lee Alejandro, Cambridge, MA, US;
Carson William III., Acton, MA, US;
Kohring Douglas R., Chelmsford, MA, US;

Schwaiger Edeltraud, Hengersberg, DE;

Rottmann Manfred, Hiddenhausen, DE;
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B 28 B 7/38

B 28 B 15/00, B 28 B 1/50, B 28 B 11/24

B 29 C 65/06, B 29 C 65/08, B 29 D 28/00, E 02 D
17/20, E 01 F 7/00

B 29 C 65/18, B 65 B 51/10, B 31 B 1/64

1999-3560

1998-4335

2000-917

2000-1027

RIETER-WERKE HÄNDLE GMBH & CO. KG,
Konstanz, DE;

YTONG AG, München, DE;

NAUE FASERTECHNIK GMBH & CO. KG,
Lübbecke, DE;

PAUL KIEFEL GMBH, Freilassing, DE;

Způsob výroby lisovací formy zejména pro
výrobu střešních tašek a lisovací forma

Způsob výroby a zařízení na výrobu párou
tvrzených stavebních hmot

Velkoplošná geologická mříž s vysokou
pevností v tahu, způsob a zařízení k její výrobě
a její použití jako drenážní a výztužné mříže

Způsob svařování termoplastických fólií a
zařízení k provádění tohoto způsobu

07.10.1999

25.04.1997

14.03.2000

22.03.2000

PCT/EP97/02153
WO 98/01273

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

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

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

Smola Josef Ing., Mendlovo nám. 1a, Brno, 60300;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

13.10.1998

04.07.1996

25.03.1999

25.03.1999

1998/19847087

1996/19627019

1999/19913479

1999/19913617

DE

DE

DE

DE

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)
(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

zrcadlově vytvořená čela (11a), s přírubovými plochami
(13) a přírubovými vývrty (14) a rovněž centrovací
drážkou (15) k uložení centrovací lišty (19) pro vyrovnání
se sousedním dalším modulem (11´), integrované lineární
uložení (16) pro řetězové vodící lišty (17), přiřazené
řetězovému dopravníku (5) a rovněž připojení pro uložení
(6) hnacího řetězového kola a uložení (7) napínacího
řetězového kola.

Způsob výroby lisovací formy, zejména pro zhutňování
střešních tašek, se provádí tak, že tvarovací plochy formy
vytvořené z kovu, zejména z oceli nebo šedé slitiny, se
zdrsní, zejména opískováním nebo nanesením prášku
odolného proti oděru a podobně. Lisovací forma podle
tohoto způsobu má tvarovací plochy (3, 5) v částech
plochy nebo v celé ploše zdrsněny.

Při způsobu výroby parou tvrzených stavebních hmot se

hmota pórobetonu plní do forem, ve kterých použitím
vhodných prostředků kyne a tuhne, případně váže. Takto
získané koláče pórobetonu se nejdříve řežou do
požadovaných tvarů, porobují se přídavnému tepelnému
zpracování a pak se podrobují tvrzení párou v autoklávu.
Zařízení k provádění tohoto způsobu má jednu nebo více
topných komor (6a) pro zahřívání koláčů pórobetonu po
řezání a před vytvrzování párou. Topné komory (6a) jsou
uspořádané rovnoběžně s autoklávy (7a). Zařízení je
vybaveno předehřívacími komorami (5a), ve kterých se
skladují naplněné formy po naplnění a před řezáním.

Velkoplošné geologické mříže s vysokou pevností v tahu
lze použít jako drenážních a výztužných mříží jakož i
plotů. Při jejich způsobu kontinuální výroby z křížících se
termoplastických tyčí z plastu, které jsou v oblastech
křížení spolu spojeny svařením se vychází z jednovrstvých
homogenních, molekulově orientovaných tyčí z plastu.
Přitom se použije vibračně svařovací zařízení, které
obsahuje nejméně jedno vibračně - kmitací zařízení, pro
současné svaření nejméně 100 až 500 oblastí křížení.

Způsob je určen pro současné svařování nad sebou
uspořádaných vrstev dvojic termoplastických fólií.
Svařování se provádí pomocí svařovacích můstků (2, 3)
nebo podobného zařízení určeného pro přívod svařovacího
tepla, přiváděného z vnější strany do svařovacího zařízení
ke složeným vrstvám termoplastických fólií a
dotlačujícího je na sebe. Značného urychlení svařovacího
procesu je možno dosáhnout tím, že při svařování dvou

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Händle Jochem, Konstanz, DE;
Lorenz Artur, Singen, DE;

Hums Dieter Dr., Schrobenhausen, DE;
Bailleul Guido, Courtenay, FR;
Bayer Peter, Rettenbach, DE;

Heerten Georg Dr. Ing., Lübbecke, DE;
Müller Volkhard, Petershagen, DE;
Priewich Stephan, Lübbecke, DE;
Uehlemann Werner, Espelkamp, DE;

Hinterseer Heinz, Freilassing, DE;



35VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ  11 - 2000 - CZ, část A (zveřejněné přihlášky vynálezů)

B 32 B 7/06, B 65 B 25/06, B 65 D 65/40

B 32 B 15/08

B 32 B 17/10, C 08 J 5/18, C 08 K 3/36, C 08 L 23/14

B 41 F 16/00, B 41 F 16/02, D 06 P 5/26, D 06 Q 1/12,
B 44 C 1/165

2000-2031

2000-2197

2000-2239

1999-1264

CRYOVAC, INC., Duncan, SC, US;

THE DOW CHEMICAL COMPANY, Midland, MI,
US;

HT TROPLAST AG, Troisdorf, DE;

ROVINA A. S., Hulín, CZ;

Laminát, obal z něj zhotovený a způsob balení

Polyetherová laminátová struktura s
hydroxylovou funkcí

Fólie z částečně acetylovaných
polyvinylalkoholů, obsahující změkčovadlo

Multifunkční zařízení pro tepelný přenos
obrazu a jeho následné zakotvení na substrátu

01.12.1998

23.10.1998

17.12.1998

12.04.1999

PCT/US98/25433

PCT/US98/22430

PCT/DE98/03703

WO 99/28123

WO 99/32281

WO 99/32283

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

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

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

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;
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(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)
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(22)

(22)

(22)

(22)

02.12.1997

19.12.1997

18.12.1997

1997/982958

1997/994198

1997/19756274

US

US

DE

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

dvojic fólií se oběma dvojicím (1, 1´) fólií přivádí
svařovací teplo nejen z vnější strany, ale také z vnitřní
strany pomocí zdroje (4) tepla, uspořádaného mezi oběma
dvojicemi (1, 1´) fólií, popřípadě pomocí jiného
podobného zařízení, jímž se zdrojem (4) tepla přivádí
svařovací teplo. Pro současné svařování n- dvojic (1, 1´,
1´´,...) fólií lze použít vnitřní můstkové ploché zdroje (4,
4´, 4´´,...) tepla v počtu n-1.

Laminát obecně obsahuje: (a) vícevrstvý, pro plyn
nepropustný film, schopný delaminovat na část pro plyn
propustnou a část pro plyn mepropustnou, s přilnavostí
pro plyn propustné části k pro plyn nepropustné části
s předem určenou intra-kohesivní silou filmu a  (b) pro
plyn propustný film spojený s pro plyn nepropustným
filmem vazebnou silou, která je větší než intra-kohesivní
síla filmu mezi pro plyn propustnou a pro plyn
nepropustnou částí pro plyn nepropustného filmu. Takto,
když je laminát vystaven delaminující síle, je laminát
delaminován uvnitř pro plyn nepropustného filmu tak, že
pro plyn propustná část pro plyn nepropustného filmu
zůstává spojena s pro plyn propustným filmem. Balení a
zhotovení balíčku za použití laminátu jako obalu pro
potravinářské výrobky z masa a drůbeže.

Polyetherová struktura s hydroxylovou funkcí, která
obsahuje jednu nebo více vrstev kovu a jednu nebo více
vrstev polyetheru s hydroxylovou funkcí a popřípadě
jednu nebo více vrstev organického polymeru, který
neznamená polyether s hydroxylovou funkcí. Tato
laminátová struktura je vhodná pro výrobu obalů na
nápoje a potraviny a pro výrobu takových předmětů, jako
je chladnička, pračka, sušička oděvů nebo myčka nádobí.

Fólie z částečně acetylovaných polyvinylalkoholů,
obsahující změkčovadlo, zejména z polyvinylbutyralu
(PVB), pro použití jako mezivrstva ve vícevrstvých
bezpečnostních sklech, která obsahuje 0,01 až 0,25 %
hmotn. amorfního oxidu křemičitého, vztaženo na hmotu
fólie, ve změkčovadle a vytlačuje se spolu
s polyvinylbutyralovou pryskyřicí. Přísada amorfního
oxidu křemičitého způsobuje zvýšení střední hodnoty,
zjištěné střižním testem kompresí o více než 10 %.
Navržené fólie se používají jako mezivrstva ve vícevrstých
bezpečnostních sklech.

Multifikační zařízení pro tepelný přenos obrazu a jeho
následné zakotvení na substrátu, je tvořeno nosným
rámem (1), na němž je uložena spodní deska (3) a s ní
rovnoběžná horní deska (4). Alespoň jedna z těchto desek
je uložena posuvně vůči druhé, přičemž posuvně uložená

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Mueller Walter B., Inman, SC, US;

Kelch Robert H., Midland, MI, US;
Fiero Terry H., Bewark, OH, US;
Stevans Bradley Day, Frazeysburg, OH, US;

Hoss Manfred, Troisdorf, DE;
Koll Berhard, St. Augustin, DE;

Černocký Marek, Hulín, CZ;
Marcoň Karel, Břest, CZ;
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B 60 C 9/14, B 60 C 9/04, B 60 C 9/16

B 60 F 1/04, E 01 B 29/16

B 60 G 3/14

1999-4252

2000-1217

2000-984

THE GOODYEAR TIRE AND RUBBER
COMPANY, Akron, OH, US;

ROBEL BAHNBAUMASCHINEN GMBH,
Freilassing, DE;

BENTELER AG, Paderborn, DE;

Pneumatika a způsob její výroby

Dvoucestné vozidlo s vozovým rámem pro
vykládání na dopravním vagonu uložených
kolejnic

Spřažené rameno nápravy pro motorová vozidla

13.03.1998

05.04.2000

17.03.2000

PCT/US98/05189
WO 98/54008

Görig Jan Ing., Třída T. Bati 299, Zlín, 76422;

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

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)

29.05.1997, 29.05.1997, 29.05.1997

06.04.1999

17.03.1999

1997/865448, 1997/865489, 1997/865490

1999/29906181

1999/19911845

US, US, US

DE

DE

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)
(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

deska je spojena s uzavíracím ústrojím (6). Spodní deska
(3) i horní deska (4) jsou vybaveny prostředky pro
vyhřívání připojenými k ovládací jednotce (12).
Konstrukční uspořádání je dále doplněno temperačním
modulem (13) přechodně uzavíratelným mezi spodní
desku (3) a horní desku (4), který je tvořen distančním
rámem, jehož tři stěny jsou celistvé a čtvrtá je opatřena
vysouvatelnou zásuvkou (15).

Struktura (40) složené vložky má primární vložku (40A),
vyztuženou paralelními kordy (41) mající modul pružnosti
E o hodnotě X nebo větší, přičemž tyto kordy (41) jsou
v podstatě neroztažitelné a procházejí od patkové části
(22) k patkové části (22), a dvojici prodloužení (40B)
vložky , která jsou s přesahem spojena s primární vložkou
(40A) a jsou obalena kolem patkových jader (26) a
elastomerního vrcholu (48), přičemž tato prodloužení
(40B) vložky jsou vyztužena pružnými kordy (43), která
mají modul pružnosti menší než X a jsou v podstatě
roztažitelné. Způsob výroby pneumatiky (10) zahrnuje
kroky: válcového nanesení mezivložky (35) na konfekční
buben; upevnění dvojice prodloužení (40B) vložky,
přičemž jedno prodloužení (40B) vložky je upevněno ke
každému příslušnému konci mezivložky (35); usazení
jednoho patkového jádra (22) přes každé prodloužení
(40B) vložky a nastavení axiálního rozpětí mezi
patkovými jádry (22) na vzdálenost (L); aplikace primární
vložky (40A) mající šířku (W) překrývající patková jádra
(22), přičemž šířka (W) je větší než délka (L); přehnutí
konců (32) prodloužení (40B) vložky po aplikaci primární
vložky (40A) a potom prstencového tvarování pneumatiky
(10).

Dvoucestné vozidlo (1) s vozovým rámem (4) pro
vykládání na dopravním vagonu (8) uložených kolejnic
(10) má vozový rám (4), který je uložitelný jak na
silničních podvozcích (2), tak také na kolejových
podvozcích (3). Vzhledem k podélnému směru vozidla (1)
jsou na každém konci (12) vozidla (1) uspořádána dvě
vedle sebe v příčném směru vozidla  (1) upravená ústrojí
(13) pro vedení kolejnic (10) v podélném směru vozidla
(1), která mají vodicí kladky (25) pro uložení kolejnic
(10) odtahovaných z dopravního vagonu (8).

Řešení se týká spřaženého ramene (1) nápravy pro
motorová vozidla, které zahrnuje dvě podélná vodicí
ramena (2), spojená příčným nosníkem (4). Každé podélné
vodicí rameno (2, 3) má úchyt (9), přizpůsobený
konfiguraci průřezu konců (10) příčného nosníku (4). Ke
spojení příčného nosníku (4) s podélnými vodícími
rameny (2, 3) je každý konec (10) příčného nosníku (4)
technikou lepení vložen do úchytu (9) podélných vodících
ramen (2, 3). Výhodně sestává příčný nosník (4) z oceli a
podélná vodicí ramena (2, 3) z lehkého kovu, popř. z lehké
ocelové slitiny.

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Beck John Janes Jr., Lawton, OK, US;
Tubb Gary Edwin, Copley, OH, US;
Abbott John Ronald, Cuyahoga Falls, OH, US;
Landers Samuel Patrick, Uniontown, OH, US;
Prakash Amit, Hudson, OH, US;
Vannan Frederick Forbes Jr., Clinton, OH, US;
Broyles Henry David, Uniontown, OH, US;
Beer Klaus, Stow, OH, US;

Hertelendi Josef, Freilassing, DE;

Ewerszumrode Andreas, Paderborn, DE;
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B 60 J 10/02

B 60 P 7/04

B 60 Q 1/04

B 60 R 11/02

2000-1243

2000-1137

2000-602

2000-1459

RICHARD FRITZ GMBH + CO. KG, Besigheim, DE;

FRANZ MIEDERHOFF OHG, Sundern, DE;

HELLA KG HUECK & CO., Lippstadt, DE;

FISCHERWERKE ARTUR FISCHER GMBH & CO.
KG, Waldachtal, DE;

Tabulová jednotka

Zařízení pro napínání bočních plachet a
užitkové vozidlo s plachtovou nástavbou se
zařízeními pro napínání bočních plachet

Světlomet pro vozidla

Držák pro mobilní telefon

18.08.1999

29.03.2000

18.02.2000

21.09.1998

PCT/EP99/06051
WO 00/10825

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

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

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

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

18.08.1998

09.04.1999, 10.08.1999

18.03.1999

22.10.1997

1998/19837308

1999/19915927, 1999/29913954

1999/19912157

1997/29718761

DE

DE, DE

DE

DE

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)
(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Tabulová jednotka sestává z tabule (11) a rámu (12).
Tabule (11) je vytvořena z vně položené části (11.1) a
z uvnitř položené části (11.2), které jsou spolu trvale
spojeny pomocí mezivrstvy (11.3). Rám (12) je s tabulí
(11) spojen podél její okrajové oblasti. Rám (12) je
vytvořen dvoudílně a složen ze základního rámu  (15) a
z doplňkového rámu (16).

Zařízení (1) pro napínání bočních plachet (2) má modul
(5) napínací páky (7) a háku (11), sestávající z napínací
páky  (7), která je výkyvně přikloubena kolem výkyvné
osy (10) napínací páky (7) a je vytvořena jako
jednoramenná páka, a z háku (11) pro záběr za polohově
pevná element, například rámový profil (3), který tvoří
opěru proti napínané plachtě  (2), jakož i prostředky pro
přenášení napínacího pohybu vytvářeného napínací pákou
(7) na plachtu (2). Modul (5) napínací páky (7) a háku
(11) zařízení (1) pro napínání bočních plachet (2) je
přiklouben výkyvně na pákovém ramenu napínací páky
(7) kolem výkyvné osy (12) háku (11) upravené v odstupu
od výkyvné osy (10) napínací páky (7) a rovnoběžně s ní a
prostředky pro přenos napínací pákou (7) vytvářeného

napínacího pohybu na plachtu (2) jsou spojeny se
základním elementem.

Seřizovací prvek (9, 9´) světlometu obsahuje na svém
konci, sousedícím s dílem (3, 3´) karoserie, ozubený věnec
(18, 18´), který je koncentrický s vnějším závitem (13) a
přes který je seřizovací prvek (9, 9´) šroubovatelný pomocí
nástroje vedeného bočně vodícím vrtáním (22, 22´)
sousedícím s ozubeným věncem (18, 18´).

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Kiriakou Wassilios, Gemmrigheim, DE;

Than Johannes, Sundern-Endorf, DE;

Jakobsmeyer Helmut, Paderborn, DE;

Haage Manfred, Dornstetten, DE;
Plocher Bernd, Rottenburg-Seebronn, DE;
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B 60 R 19/02

B 61 K 9/08, B 61 K 9/10, B 61 K 9/00

B 61 K 9/12, B 61 K 9/00

2000-985

1999-1296

2000-887

BENTELER AG, Paderborn, DE;

ČESKÉ DRÁHY, STÁTNÍ ORGANIZACE, Praha,
CZ;

ALSTOM, Paris, FR;

Uspořádání nárazníku

Způsob a zařízení pro detekování poruchy ve
spodní stavbě komunikace, zejména v
železničním spodku

Zařízení pro monitorování adheze
elektrického železničního vozu

17.03.2000

13.04.1999

09.03.2000

PCT/EP98/06013
WO 99/20487

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

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

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

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

18.03.1999

11.03.1999

1999/19912275

1999/9903014

DE

FR

(32)

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)

(86)
(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Řešení se týká držáku (10) pro mobilní telefon (handy),
který má upevňovací zařízení (12) k upevnění držáku (10)
v motorovém vozidle. Aby se mohl držák (12) používat
univerzálně, je upevňovací zařízení (12) vytvořeno jako
tříbodové upevnění se třemi upevňovacími patkami (16),
které jsou na upevňovacím zařízení )12) umístěny na
rozích pomyslného trojúhelníku. K všestranné
vychýlitelnosti upevňovacích patek (16) má upevňovací
zařízení (12) pro každou upevňovací patku (16) všestranně
otočné ložisko (22).

Řešení se týká uspořádání nárazníku pro čelní oblast
karoserie osobního motorového vozidla, opláštěnou
opláštěním   (13), zahrnuje příčný nosník (5), spojený
z koncový strany distančními konzolami (2) a
narážkovými deskami (3) s podélnými nosníky (4)
karoserie, jakož i příčník (6), upravený pod příčným
nosníkem (5). Příčník (6) je distančními vzpěrami (12),
upravenými pod distančními konzolami (2), rovněž opřen
na narážkových deskách (3). Příčný nosník (5) a/nebo
distanční konzoly (2) jsou alespoň oblastně začleněny do
alespoň dvou v podélném směru (15) vozidla za sebou
ležících deformačních oblastí s rozdílnými úrovněmi síly.

Poruchy v podloží komunikace, zejména v kolejovém loži
a tělese železničního spodku, se zjišťují radarovou
kontrolou podloží prováděnou způsobem zahrnujícím
kontinuální měření permitivity materiálu podloží, při
kterém se vysílají radarové paprsky do podloží alespoň ve
dvou směrech a přijímají se odražené paprsky alespoň ve
dvou místech potom, co tyto paprsky urazily v podloží
komunikace dráhy odlišné délky. Zařízení pro tento
způsob detekování poruchy, zejména v železničním
spodku, obsahuje radarový anténní systém (7), nesený
měřicím vozem (1), obsahující vysílací a detekční
radarovou anténu (7a, 7b) a další detekční radarovou
anténu (7b) pro příjem odražených signálů, probíhajících
po odlišné šikmé dráze než odražené signály, vracející se
do první radarové detekční antény (7a). Radarové antény
(7a, 7b) jsou spojeny s radarovou řídicí a záznamovou
jednotkou (6) pro zjištění časového posuvu obou
odražených signálů a zjištění anomálie v kolejovém loži a
tělese železničního spodku.

Zařízení pro monitorování adheze elektrického
železničního vozu zahrnuje regulační  jednotku (18) pro
regulování elektrické energie přiváděné do motoru (12)
hnací jednotky a monitorovací jednotku (22) pro napájení
regulační jednotky (18) referenčním signálem (Cons),
generovaným na základě alespoň jednoho provozního
parametru (gama) motoru (12) za účelem regulace
prokluzování kol hnací jednotky. Monitorovací zařízení
dále zahrnuje v monitorovací jednotce (22) prostředek pro
generování aktivačního signálu (CCorr) k aktivaci
monitorovací jednotky a prostředek (27) pro zavedení
aktivačního signálu (CCorr) do referenčního signálu (Cons)
ke generování modifikovaného referenčního signálu.
Prostředek pro generování aktivačního signálu (CCorr)
zahrnuje prostředek pro měření druhého provozního
parametru (Cm) motoru (12) a prostředek pro detekci

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)
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Gehringhoff Ludger, Paderborn, DE;
Härtel Wulf, Detmold, DE;
Schöne Knut, Lippstadt, DE;
Schmidt Ralf, Oelde, DE;
Braun Dieter, Rheda-Wiedenbrück, DE;

Hrubec Karel RNDr., Praha, CZ;
Tesař Michal RNDr., Praha, CZ;
Mynář Josef ing., Praha, CZ;

Liu Rong Fan, Pau, FR;
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B 62 D 25/00, B 29 C 70/00

B 62 M 9/04, B 62 M 9/00, F 16 D 41/00, F 16 H 29/00

B 65 D 17/34, B 65 D 21/032

2000-1323

2000-1143

1999-1017

DURA AUTOMOTIVE BODY & GLASS SYSTEMS
GMBH & CO. KG, Plettenberg, DE;
AT & S AG AUSTRIA TECHNOLOGIE &
SYSTEMTECHNIK AG, Frohnsdorf, AT;

SHIMANO INC., Osaka-shi, JP;
SHIMANO (SINGAPORE) PTE., LTD., Jurong
Town, SG;

GLUD & MARSTRAND A/S, Losning, DK;

Složený konstrukční prvek

Volnoběžka pro jízdní kolo

Plechovka s víčkem opatřeným tažným
kroužkem

12.04.2000

29.03.2000

25.09.1997

PCT/DK97/00407
WO 98/13268

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)

13.04.1999

08.04.1999

26.09.1996

1999/19916619

1999/288165

1996/1049

DE

US

DK

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)
(86)
(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

směru změny druhého provozního parametru (Cm) mezi
dvěma předchozími po sobě následujícími aktivacemi ke
stanovení znaménka aktivačního signálu (CCorr)
zavedeného do referenčního signálu (Cons) při
následujícím buzení. Toto zařízení pro monitorování a
obvod (14) pro napájení motoru (12) elektrickou energií
tvoří regulační systém pro regulaci elektrické energie,
přiváděné do motoru (12) hnací jednotky elektrického
železničního vozu.

Řešení se zbývá složeným konstrukčním prvkem (1) z
alespoň dvou skořepinovitě nebo ploše utvořených dílů (2,
12, 22, 22´), které jsou spojeny přes spojovací místa,
přičemž jednotlivé díly (2, 12, 22, 22´) jsou vytvořeny z
materiálů s rozdílnou tepelnou roztažností. V oblastech
spojovacích míst mezi jednotlivými díly (2, 12, 22, 22´)
jsou činné profilové prvky (17a) z elastického materiálu.

Volnoběžka (15) je určena pro namontování určitého
počtu řetězových koleček (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) na
osu jízdního kola (1). Mezi základní součásti volnoběžky
(15) patří vnitřní trubkovité těleso (16) a vnější trubkovité
těleso   (17), které je souose umístěno na vnitřním
trubkovitém tělese (16), přičemž ložisková sestava (18)
otočně připojuje vnitřní trubkové těleso (16) ke vnějšímu
trubkovitému tělesu (17). Mezi vnitřním trubkovitým
tělesem (16) a vnějším trubkovitým tělesem (17) je
připojena jednosměrná spojka (20), která umožňuje
jednosměrné otáčení mezi vnitřním trubkovitým tělesem
(16) a vnějším trubkovitým tělesem (17). V
upřednostňovaném provedení je na vnějším trubkovitém
tělese (17) umístněno sedm řetězových koleček (21, 22,
23, 24, 25, 26, 27). Ložisková sestava (18) má dvojici
ložiskových kroužků nebo pouzder, které mají stejný
průměr a jsou umístěny na jednom konci. Vnější těleso
(70) kuličkového ložiska a boční kotouč (73) se používají
v kombinaci s vnitřním trubkovitým tělesem (16) pro
trvalé připevňování prvního kuličkového ložiska (71) a
druhého kuličkového ložiska (72) na vnějším povrchu
vnitřního trubkovitého tělesa (16). Poté se vnitřní
trubkovité těleso (16) s ložisky (71, 72) trvale připevňuje
do vnitřku vnějšího trubkovitého tělesa (17) tak, aby se
vnější trubkovité těleso (17) mohlo otáčet ve vztahu k
vnitřním trubkovitému tělesu   (16). Jednosměrná spojka
(20) obsahuje dvojici jazýčků (92), které jsou připojeny k
vnitřnímu trubkovitému tělesu (16), a sadu západkových
zubů (59), vytvořených na vnitřním trubkovitém tělese
(16). Západkové zuby (59) se otáčejí mezi pery (58), která
jsou vytvořena na vnitřním povrchu vnějšího trubkovitého
tělesa (17) tak, aby maximalizovaly pevnost a
minimalizovaly materiál. Vnější trubkovité těleso (17) má
stupňovitý tvar s určitým počtem opěrných zarážek (56),
které jsou vytvořeny na perech (55) největšího úseku tak,
aby bylo možné provádět instalování některých řetězových
koleček   (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) z jednoho směru a
instalování dalších řetězových koleček (21, 22, 23, 24, 25,
26, 27) z druhého směru.

Plechovka s víčkem (2) zahrnujícím tažný kroužek (5)
s výčnělkem (5b) a v blízkosti obvodové uzavírací obruby

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Gerndorf Ralf, Finnentrop, DE;
Steiner Gottfried Dipl. Ing., Spielberg, AT;

Lim Paut Thiam, Singapore, SG;
Oi Takeshi, Osaka-shi, JP;

Storgaard Bo, Vejle, DK;
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B 65 D 41/34

B 65 D 79/00

1999-1190

1999-2144

CORVAGLIA PRODUCT DEVELOPMENT,
Kaltenbach, CH;

SCHMALBACH-LUBECA AG, Ratingen, DE;

Šroubovací uzávěr se záručním a
bezpečnostním páskem

Zásobník pro nápoj nacházející se pod tlakem
plynu

07.10.1997

10.09.1997

PCT/CH97/00377

PCT/DE97/02022

WO 98/15465

WO 98/10999

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

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

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

(72)

(72)

(54)

(54)

(22)

(22)

09.10.1996

11.09.1996

1996/2448

1996/19638182

CH

DE

(32)

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(8) mezi víčkem (2) a tělesem plechovky (4) vrubovou
čáru (7), a se dnem (3) připojeným ke spodní části (4a)
zúžením tělesa plechovky (4) pomocí obvodové uzavírací
obruby (9) dna (3), jejíž podstata je v tom, že výčnělek
(5b) tažného kroužku (5) je ve vzdálenosti x = 1 až
3,5mm od vrubové čáry (7), že obruba (9) dna (3) má
dostatečný prostor mezi obrubou (8) víčka (2) a
výčnělkem (5b), jestliže jsou plechovky stohovány jedna
na druhé, a že obruba (9) má takovou výšku (h), že může
při stohování stát přímo na víčku (2) spodní plechovky,
aniž by se dotýkala tažného kroužku (5) a aniž by se
povrch (3a) dna (3) dotýkal tažného kroužku (5). Při
zatažení za držadlo (5a) je tažný kroužek (5) posuvný na
vzdálenost odpovídající vzdálenosti (x), a to směrem ven a
k obrubě (8) víčka (2) ještě před tím, než špička (5bb)
výčnělku (5b) je zatlačena dolů do vrubové čáry (7) víčka
(2). Kromě držadla (5a) a výčnělku (5b) tažný kroužek (5)
zahrnuje i střední část (5c) umístěnou mezi držadlem (5a)
a výčnělkem (5b), přinýtovanou k víčku (2), například
pomocí dutého nýtu (9), a zahrnující štěrbinu ve tvaru U
nebo lyry (12, 12a, 12b), která se táhne kolem nýtu (9),
přičemž dutá strana štěrbiny je otočná směrem od
výčnělku (5b) a víčko (2) dále zahrnuje pomocnou
vrubovou čáru ve tvaru U nebo zvonu (14a), jehož nejširší
část je otočená k vrubové čáře  (7).

Šroubovací uzávěr (2) se záručním a bezpečnostním
páskem (3) pro láhve (17), u kterého je bezpečnostní pásek
(3) prstencového tvaru spojen s pláštěm (6) šroubovacího
uzávěru (2) a je na své vnitřní straně opatřen zpětnými
zádržnými výstupky (12a, 12b, 13a, 13b), které zasahují
do jeho světlého průřezu. Na bezpečnostním pásku (3) je
uspořádána první dvojice navzájem diagonálně
uspořádaných zpětných zádržných výstupků (13a, 13b) a
nejméně jeden vůči nim o 90° natočený další zpětný
zádržný výstupek (12a), který je vůči první dvojici
zpětných zádržných výstupků (13a, 13b) axiálně posunut o
vzdálenost (a). Při uzavírání láhve (17) je nejdříve
rozepřena první dvojice zpětných zádržných výstupků

(12a, 12b), které překlouznou přes zpětné zádržné žebro
(15). Poté se rozepřou o 90° natočené zpětné zádržné
výstupky (13a, 13b) a překlouznou rovněž pod zpětné
zádržné žebro (15). Při otevírání jsou na zpětném
zádržném žebru (15) nejdříve zadrženy zpětné zádržné
výstupky (13a, 13b) a přetrhnou se sousední spojovací
můstky (9) ke šroubovacímu uzávěru (2). Poté se
přetrhnou i zbylé spojovací můstky (9), jakmile na zpětné
zádržné žebro (15) při dalším axiálním posuvu dosednou i
zbylé zpětné zádržné výstupky (12a, 12b).

Vynález se týká zásobníku (1) pro nápoj nacházející se
pod tlakem plynu, se zásobníkem (11) plynu, který je
upevněn uvnitř na dně zásobníku (10) zásobníku (1) a
který má z elastického materiálu sestávající dnovou část
(4) a horní část  (5), přičemž je dnová část (4)
zaskakovacím spojením (9) spojena s dnem (10)
zásobníku (1).

(21)

(21)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

Corvaglia Romeo, Tägerwilen, CH;

Haermeyer Thomas, Offenbach, DE;
Reichinger Richard, Liverpool, GB;
Bast Bertold, Bonn, DE;
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B 65 D 81/05

B 65 D 81/26, B 32 B 27/36, B 65 D 1/02

B 65 D 83/14, B 05 B 9/08

1999-172

1999-1007

1999-3410

KAYSERSBERG PACKAGING, Kunheim, FR;

AMOCO CORPORATION, Chicago, IL, US;

SOUDAL, Turnhout, BE;

Obal pro dopravu nebezpečných látek a modul
pro takový obal

Plastická láhev na pivo a pro jiné aplikace
dovolující nulový průnik kyslíku

Spojka

11.07.1997

22.09.1997

28.08.1997

PCT/FR97/01301

PCT/US97/16711

PCT/BE97/00096

WO 98/03412

WO 98/12127

WO 98/43894Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, 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)

19.07.1996

23.09.1996, 11.03.1997

01.04.1997

1996/9609111

1996/717370, 1997/040394

1997/9700295

FR

US, US

BE

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Obal pro dopravu nebezpečných hmot, uložených do jedné
nebo více nádob nebo kontejnerů, obsahuje kvádrovitou
krabici (1) z polotuhého materiálu, jako je lepenka,
nejméně jeden modul (2) z polotuhého materiálu, jako je
lepenka, obsahující nejméně čtyři postranní sestavené
stěny (12,13,14,15), přičemž uvedený modul (2)
v podstatě obdélníkového průřezu je uložen uvnitř krabice
(1) v odstupu vzhledem ke stěnám krabice (1) a
nádoba/nádoby nebo kontejner/y jsou uloženy uvnitř
modulu (2), přičemž veškerý zbývající objem uvnitř
krabice (1) a modulu (2), obsahujícího kontejner/y nebo
nádoby s nebezpečnými látkami, je vyplněn výplňovým
materiálem z expandovaných fylosilikátů, s výhodou
expandovaného vermikulitu.

Vícevrstvá plastová láhev mající schopnost zachytit kyslík
pro udržení nulové nebo blízké nule (v závislosti na
požadavcích na výrobek) přítomnosti kyslíku v dutině
nádoby po předpokládanou dobu životnosti do láhve
stočeného výrobku za specifikovaných skladovacích
podmínek. Znakem této láhve je její objem v rozmezí od
0,03 do 4,0 l a vícevrstvá stěna o celkové tloušťce od 0,1

do 2,0 mm.

Sestava kontejneru (3) a spojky (1, 2) sloužící k připojení
kontejneru (3) k zařízení (4), které dávkuje směs
obsaženou v kontejneru (3) a otvírá během aktivace spojky
ventil (9) v kontejneru (3), přičemž spojka (1, 2) zahrnuje
první a druhý spojovací kus (1, 2), které lze navzájem
otočně spojit, kde je první nebo druhý spojovací kus (1)
nebo (2) uzpůsoben k připojení k zařízení (4), což je
charakteristické tím, že první spojovací kus (1) zahrnuje
vodítko (21), které se táhne v obvodovém směru prvního
spojovacího kusu (1), kde druhý spojovací kus (2)
zahrnuje výstupek (11), který je uzpůsoben k zasunutí do
vodítka (21) a k pohybu v podélném směru vodítka (21)
během maximálně jedné otáčky, a to mezi první polohou
(28) odpovídající nesmontovanému stavu spojky (1, 2) a
uzavřené poloze ventilu (9) a druhou polohou (29)
odpovídající smontovanému stavu spojky (1, 2) a otevřené
poloze ventilu (9), přičemž výstupek (11) je uzpůsoben
tak, že se může posunovat podél hlavního okraje vodítka
(21) s cílem omezit posun výstupku (11) ve směru
otvírání ventilu (9), a dále zahrnuje okraj patky
orientované proti hlavnímu okraji, který omezuje posun
výstupku (11) ve směru opačném ke směru otevírání
ventilu (9), přičemž vodítko (21) má výšku, která je
nastavena tak, že mezi výstupkem (11) a hlavním okrajem
a okrajem patky vodítka (21) existuje minimální vůle.

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Delmee Emmanuel, Saint-Just-en-Chaussée, FR;

Cahill Paul James, Wheaton, IL, US;
Ackerley Donald F., Joliet, IL, US;
Barski Roman F. Jr., Arlington Heigts, IL, US;
Chiang Weilong, Naperville, IL, US;
Johnson David C., Naperville, IL, US;
Nyderek Walter M., Tinley Park, IL, US;
Rotter George Edmund, Naperville, IL, US;
Chen Stephen Y., Wheaton, IL, US;

Schraven John, Breda, NL;
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B 65 D 88/12

B 65 D 90/02, E 04 B 1/348

B 65 H 45/20, B 65 H 45/12

B 65 H 54/06, B 65 H 63/00, B 65 H 63/036

1999-724

1999-294

1999-1334

2000-1252

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

UNITEAM ASA, Oslo, NO;

FILTERWERK MANN+HUMMEL GMBH,
Ludwigsburg, DE;
FRAUNHOFER TEG, Stuttgart, DE;

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

Logistický systém k manipulaci s funkčními
jednotkami

Zařízení pro spojení dvou nebo více kontejnerů
typu ISO

Zařízení pro skládání pásu materiálu

Zařízení k navíjení kuželových křížem
soukaných cívek při konstantní rychlosti nitě

10.07.1998

05.08.1997

04.10.1997

06.04.2000

PCT/DE98/01949

PCT/NO97/00198

PCT/EP97/05453

WO 99/02429

WO 98/05574

WO 98/17573
Holas Antonín Ing., Křížová 4, Brno, 60300;

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

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

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

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

10.07.1997, 20.08.1997

05.08.1996

18.10.1996

07.04.1999

1997/29712310, 1997/19736101

1996/963263

1996/19643071

1999/19915529

DE, DE

NO

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)

Vynález se týká logistického systému k manipulaci
s různými funkčními jednotkami (10, 24, 30, 40), jako
jsou např. nádrže (24) a kontejnery (10), zejména pro
provoz na staveništích. Různé funkční jednotky (10, 24,
30, 40) jsou manipulovatelné manipulačním přístrojem,
např. vozidlem pro převoz odstavných kontejnerů, a mají
na dvou od sebe odvrácených stranách kování (22), které
lze uchytit úchytnými prvky manipulačního přístroje, které
jsou pevně vytvořené na jeho úchytných ramenech, např.
jako úchytné drápy. Aby se umožnila jednoduchá a při
zdvihání vyvážená manipulace jsou kování (22) umístěná
nad těžištěm funkční jednotky (10, 24, 30, 40).

Zařízení pro spojení dvou nebo více kontejnerů (101,102)
typu ISO, kde každý kontejner (101,102) je opatřen
nosičem  (401,451), který obepíná odpovídající otvor (10)
každého kontejneru (101,102), aby tak vytvořil nosný
povrch  (402,452), orientovaný do vnitřní dutiny
(101a,102a) každého kontejneru (101,102).Těsnící
prostředek (201) vytváří nepřerušované těsnění po celém
obvodu otvoru (10) mezi kontejnery (101,102), když
vychází z prvního nosného povrchu (402) prvního
kontejneru (101) a přechází přes otvor (10) mezi
kontejnery (101,102) na druhý nosný povrch  (452)
druhého kontejneru (102), přičemž je těsně uchycen na
nosných površích (402,452) prvním a druhým stahovacím
prostředkem (301 a 351). Stahovací prostředek (301,351)
stlačuje pod ním ležící těsnící prostředek (201) směrem
k jeho nosným povrchům pomocí upevňovacího
prostředku. Pomocí zařízení lze dosáhnou plynotěsného a
vodotěsného spoje mezi prvním a druhým kontejnerem
(101,102) s ohledem na podtlak nebo přetlak okolní
atmosféry.

Zařízení pro výrobu klikatě poskládaného filtračního
elementu z pásu (18) filtračního materiálu, který je
přiváděn podávacím ústrojím do razicí stanice (10). Pro
definování čáry záhybů je razicí stanice (10) opatřena
první razicí jednotkou (21) ve tvaru dotykového válce a
první razicí jednotkou (24) ve tvaru svařovací špičky,
přičemž razicí stanice (10) je aktivována ultrazvukem pro
zdokonalení operace.

Zařízení má cívečnici (26), otočně uloženou kolem osy
(30) otáčení a nesoucí křížem soukanou cívku (24),
přímočaře se pohybující vodič (36) nití (22) a periodicky
naplnitelný a vyprazdnitelný zásobník (32) nitě (22). Dále
zařízení sestává z prvního senzorového zařízení (48,
48´pro zjištění momentálního hnaného průměru (da)
křížem soukané cívky  (24) a druhého senzorového
zařízení (50, 50´) pro zjištění polohy a/nebo směru pohybu
vodiče (36) nití (22), přičemž senzorová zařízení (48, 48´,
50, 50´) jsou připojena k řídícímu zařízení (46) pro řízení
pohonu (40) zásobníku (32) nitě  (22) v závislosti na
signálech ze senzorových zařízení (48, 48´, 50, 50´).

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Hindelang Donat, Rettenberg, DE;
Graff Nikolaus, Hindeland, DE;

Rene Svein, Tönsberg, NO;

Demmel Jörg, Stuttgart, DE;
Levermann Andreas, Gerlingen, DE;
Rapp Siegfried, Murr, DE;

Engelhardt Dietmar, Mönchengladbach, DE;
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C 01 B 21/22, C 07 C 37/00

C 01 B 31/28

C 01 C 1/02, C 25 B 1/00

C 02 F 1/00

2000-882

2000-810

1999-906

1999-2441

PHENOLCHEMIE GMBH & CO. KG, Gladbeck, DE;

DR. ECKERT GMBH, München, DE;

PADALÍK Vladislav, Praha, CZ;

GARFIELD INTERNATIONAL INVESTMENTS
LIMITED, Tortola, VG;

Způsob přípravy rajského plynu

Způsob výroby fosgenu z difosgenu a/nebo
trifosgenu a zařízení k jeho provádění

Elektrolytická výroba čpavkové vody

Úprava vody

09.03.2000

08.09.1998

16.03.1999

09.01.1998

PCT/EP98/05693

PCT/GB98/00054

WO 99/14159

WO 98/30501

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

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

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

16.03.1999

15.09.1997

09.01.1997

1999/19911566

1997/19740577

1997/0187

DE

DE

ZA

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Vynález se týká přípravy rajského plynu, který neobsahuje
oxid dusnatý, heterogenně katalyzovanou redukcí oxidu
dusnatého redukčním činidlem, jako například vodíkem
a/nebo oxidem uhelnatým, přičemž směs plynů obsahující
oxid dusnatý se s výhodou získá oxidací amoniaku.
Heterogenně katalyzovaná redukce oxidu dusnatého
probíhá při teplotě nad 40°C a absolutním tlaku od 1 do
20 barů.

Vynález se týká způsobu výroby fosgenu z difosgenu
a/nebo trifosgenu přeměnou na katalyzátoru, který
obsahuje jednu nebo více sloučenin s jedním nebo více
atomy dusíku s dezaktivovaným elektronovým párem.
Zařízení k provádění způsobu zahrnuje zásobník (1) pro
difosgen a/nebo trifosgen a reakční komoru (5) s
katalyzátorem (3), který je spojena se zásobníkem (1) a má
výstup (7) fosfenu.

Technologie elektrolytické výroby čpavkové vody spočívá
v tom, že kladné vodíkové ionty elektrolytu se
elektrostaticky slučují se zápornými ionty vzdušného
dusíku, které se získávají ionisací vzduchu. Intensita
elektrostatického pole iontů se přibližuje dvěma nábojům,
které se přitahují silou 9.109 Newtonů. Průmyslová výroba
může býti spojena s vedlejší elektrolytickou výrobou, nebo
naopak.

Způsob pro odstraňování rozpuštěných pevných látek z
mořské vody nebo z poloslané (brakické) vody se týká
přivádění vody kanálem pro zadržení sole, ohraničeným
reverzní osmotickou membránou, na kterou působí
kolísavé magnetické pole. Zařízení k provádění tohoto
způsobu sestává z pouzdra (12), do kterého čerpadlo (14)
poháněné motorem (16) čerpá mořskou vodu pod tlakem.
Odsolovací náplň (76) uvnitř pouzdra (12) obsahuje
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(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)
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Guddat Tobias, Frankfurt, DE;
Reitzmann Andreas, Nürnberg, DE;
Emig Gerhard Prof. Dr., Erlangen, DE;

Eckert Heiner, München, DE;
Gruber Bernhard, Moosburg, DE;
Dirsch Norbert, Emsing, DE;

Padalík Vladislav, Praha, CZ;

Graham William, Stellenbosch, ZA;
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C 03 B 7/16

C 03 B 9/447

C 03 C 3/087, C 03 C 4/02, C 03 C 4/08

1999-4033

1999-4197

2000-1056

EMHART GLASS S. A., Cham, CH;

OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.,
Toledo, OH, US;

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

IS stroj pro tváření skla

Odebírací mechanismus pro vyjímání skupiny
skleněných nádob z forem

Zeleně zbarvené sklo, tabule ze skla a okno
vozidla

15.11.1999

24.11.1999

19.11.1998

PCT/US98/24737
WO 99/28254

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

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

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

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

03.12.1998

25.11.1998

28.11.1997

1998/204828

1998/199621

1997/980198

US

US

US

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)
(86)
(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

polorozpustný materiál, který působí jako reverzní
osmotická membrána, kterou je propouštěná voda
protlačována, aby se oddělila od mořské vody nebo
poloslané vody. Pevné látky rozpuštěné v poloslané vodě
nebo mořské vodě jsou zachyceny v kanálech pro zadržení
sole náplně (76). Tři elektrické cívky (94, 96 a 98)
obklopují náplň (76) a jsou uloženy ve stěnách pouzdra
(12). Cívky jsou napájeny proudem ze zdroje (112), který
je s výhodou 380 voltový třífázový proud o 50 Hz. Cívky
jsou také připojeny vedením (108) k AC pohonu (110) s
nastavitelnou frekvencí, který je na druhou stranu připojen
k motoru (16). Cívky (94, 96, a 98) působí magnetickým
polem na mořskou nebo poloslanou vodu v kanálech pro
zadržení sole, které zvyšuje rychlost, přičemž voda
proniká reverzní osmotickou membránou a také zamezuje
zanášení. Cívky (94, 96 a 98) dále mají úlohu tlumivek
motoru (16).

Stroj pro tváření skla s individuálními sekcemi (IS) má
určitý počet individuálních sekcí (12), z nichž každá
obsahuje baňkovou formu (28) s dutinou mající první
svislou osu (A), přičemž ke každé z baňkových dutin
přísluší žlábková sestava  (36), ke které patří deflektor
(44) definující druhou svislou osu. Vodorovný nosník
(18), který je podepřen svislými sloupky (14, 16) a
prochází nad individuálními sekcemi (12), má určitý počet
svislých otvorů (20), který odpovídá počtu individuálních
sekcí (12) stroje, přičemž tyto otvory (20) jsou souosé se
svislou osou (A) příslušných dutin baňkových forem (28).
Ve stroji je uspořádán příslušný počet závěsů (34), z nichž
každý určuje třetí svislou osu. Závěsy (34) jsou
připevněny ve svislých otvorech (20) tak,  aby se třetí
svislá osa shodovala s první svislou osou (A) příslušné
dutiny baňkové formy, a žlábkové sestavy (36) jsou
neseny na příslušném závěsu (34) tak, aby se třetí svislá
osa závěsu (34) shodovala s druhou svislou osou neseného
deflektoru (44).

Odebírací mechanismus obsahuje skupinu klešťových
jednotek (14), přičemž každé z vyjímaných nádob
v jednom operačním cyklu je přiřazena jednotka (14), a
válcovou skříň (12), ke které je každý odebírací
mechanismus (10) připojen pro současné ovládání pohybu
odebíracích mechanismů (10) pro dopravu skleněných
nádob z forem na odstávku stroje pro chlazení a další
zpracování nádob. Každá klešťová jednotka (14) obsahuje
svisle probíhající pevný člen (22), spojovací systém (20)
nesený pevným členem (22) pro otevírání a uzavírání
protilehlé dvojice kleští (16) tvaru L a protilehlou dvojici
kleští (16) nesenou spojovacím ústrojím a otočnou
vzhledem ke spojovacímu ústrojí (20). Jednotka (24) se
šroubem a maticí je upravena pro spojení kleští (16) se
spojovacím systémem (20) pro umožnění nastavení
výškové polohy kleští (16), přičemž závitový člen (28)
prochází jedněmi z protilehlé dvojice kleští (16) pro
zachycení v pevném členu (22) a umožnění nastavení
polohy protilehlé dvojice kleští (16) ve vodorovné rovině
vzhledem k poloze pevného členu (22).

Zeleně zbarvené sklo, absorbující infračervené a
ultrafialové záření, obsahuje jako základní skelnou část
SiO2 66 až 75 hmotn.%, Na2O 10 až 20 hmotn.%, CaO 5
až 15 hmotn.%, MgO 0 až 5 hmotn.%, Al2O3 0 až 5
hmotn.%, K2O 0 až 5 hmotn.% a jako barviva celkové
železo vyjádřené jako Fe2O3 0,90 až 2,0 hmotn.% FeO
0,17 až 0,52 hmotn.%, CoO 40 až 150 ppm, Cr2O3 250 až
800 ppm, TiO2 0,1 až 1 hmotn.%, V2O5 0,1 až 0,32
hmotn.%, MnO2 0 až 0,5 hmotn.%, Nd2O3 0 až 0,5
hmotn.%, SnO2 0 až 2 hmotn.%, ZnO 0 až 0,5 hmotn.%,
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Kammonen Jarmo, Indal, SE;

Nicholas James J., Lexington, NC, US;

Krumwiede John F., Cheswick, PA, US;
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C 03 C 25/10

C 04 B 28/18

C 04 B 35/573, C 04 B 35/80, F 16 D 69/02

C 04 B 38/08, C 04 B 14/18, C 04 B 16/02

C 04 B 40/06, C 04 B 20/10

1999-4513

1999-3021

1999-3355

1999-2178

1999-2001

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen,
DE;
BAYER ANTWERPEN N. V., Antwerpen, BE;

E. SCHWENK DÄMMTECHNIK GMBH & CO. KG,
Landsberg, DE;

DAIMLERCHRYSLER AG, Stuttgart, DE;

FELLERT John, Boras, SE;

FORDING COAL LIMITED, Calgary, CA;

Šlichtovací přípravky, šlichtovaná skelná
vlákna a jejich použití

Porézní tepelně izolační materiál na bázi
křemeliny a způsob jeho výroby

Sdružená keramika vyztužená vlákny,
infiltrovaná taveninou

Konečná omítka se zvukově izolačními
vlastnostmi k pokrytí stěn a stropů v budovách

Přísada vhodná pro začlenění do cementové
směsi, způsob její přípravy a způsob přípravy
cementové směsi

13.12.1999

25.02.1998

19.02.1998

12.12.1997

09.12.1997

PCT/EP98/01070

PCT/EP98/00951

PCT/SE97/02072

PCT/CA97/00943

WO 98/38139

WO 98/42634

WO 98/27027

WO 98/25865

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

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

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

Hořejš Milan Dr. Ing., Národní 32, Praha 1, 11000;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;
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(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

14.12.1998

26.02.1997

21.03.1997

16.12.1996

10.12.1996

1998/19857530

1997/19707700

1997/19711831

1996/9604599

1996/763088

DE

DE

DE

SE

US

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)
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(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

MoO3 0 až 0,15 hmotn.%, CeO2 0 až 2 hmotn.% a NiO 0
až 0,1 hmotn.%, přičemž sklo má propustnost světla
(LTA) při tloušťce 4 mm až 60%.

Šlichtovací přípravky pro skelná vlákna sestávají ze 2 až
20 % hmotnostních ve vodě dispergovatelných, ve vodě
emulgovantelných, nebo ve vodě rozpustných
polyepoxidových, polyesterových, polyvinylacetátových,
polyakrylátových a/nebo polyurethanových pryskyřic jako
filmotvorných látek, 0,1 až 10 % hmotnostních
organofunkčních alkoxysilanů jako látek zprostředkujících
přilnavost, 0,1 až 20 % hmotnostních anorganických nebo
organických nukleačních činidel, těžko rozpustných
v polymerních taveninách, se střední velikostí částeček <
300 nm a > 10 nm, která jsou za procesních teplot při
zapracování šlichtovaných skelných vláken do polymerní
taveniny chemicky inertní a tepelně stabilní, 0 až 5 %
hmotnostních dalších obvyklých pomocných prostředků, 0
až 5 % hmotnostních přísad pro nastavení hodnoty pH
v rozmezí 4 až 10 a vody jako zbytku do 100 %
hmotnostních.

Předložené řešení se týká tepelně izolačního materiálu
s pórovitou strukturou, který zahrnuje materiál obsahující
vázaný SiO2,který je přeměněný alespoň z 90 % na
tobermoritovou fázi. Materiálem obsahujícím SiO2 je
křemelina, měrná hmotnost tepelně izolačního materiálu je
menší než 150 kg/m3 a jeho tepelná vodivost je menší než
0,05 (W/m °K).

Řešení se týká sdružené keramiky vyztužené vlákny a
infiltrované taveninou, zejména na bázi Si/C/B/N, která je
reakčně vázaná s matricí na bázi Si a způsobu její výroby.
Křemíková matrice, která se používá k infiltraci taveniny,
obsahuje přísady železa, chrómu, titanu, molybdenu, niklu
nebo hliníku, přičemž je obzvlášť dávána přednost
křemíkové matrici, která obsahuje asi 5 až 50 %
hmotnostních železa a asi 1 až 10 % hmotnostních
chrómu. Uvádí se zjednodušený způsob výroby
v porovnání s dosavadní infiltrací taveniny křemíkem a
zlepšené vlastnosti sdružené keramiky.

Konečná omítka se zvukově izolačními vlastnostmi k
pokrytí vnitřních stěn a stropů v budovách pro nanášení
přímo na beton a/nebo na jiný nosný materiál obsahuje
bavlněná vlákna a expandovaný perlit.

Přísada určená pro začleňování do cementové směsi
obsahující před jejím tuhnutím cement a vodu. Povrch
přísady se upravuje látkou, která má dočasný hydrofóbní
účinek, jenž činí přísadu po dobu následující po začlenění
přísady do směsi dočasně více hydrofóbní tak, že voda
obsažená ve směsi je během umisťování směsi méně
přitahována přísadou, což umožňuje zpracovatelnost
směsi, přičemž přísada po umístění znovu nabývá své
přirozené vlastnosti, což ji umožňuje podílet se na tvrzení
směsi. Dále řešení zahrnuje způsob přípravy přísady a
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Gadow Rainer, Aschau am Inn, DE;
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C 07 C 15/46, C 07 C 7/05, C 07 C 7/20

C 07 C 33/48

C 07 C 67/54, C 07 C 69/15

C 07 C 67/62, C 07 C 69/54, C 07 C 67/02, C 07 C
67/03

C 07 C 215/42, A 61 K 31/133, A 61 K 31/137, A 61 K
31/138, A 61 P 9/00, A 61 P 29/00, A 61 P 1/08, A 61 P
25/24, A 61 P 25/32, A 61 P 25/34, A 61 P 25/36

1999-2009

2000-2089

1999-2008

2000-1705

2000-1250

NALCO/EXXON ENERGY CHEMICALS, L. P. A
DELAWARE LIMITED PARTNERSHIP, Sugarland,
TX, US;

ZAMBON GROUP S. P. A., Vicenza, IT;

CELANESE CHEMICALS EUROPE GMBH,
Frankfurt am Main, DE;

ELF ATOCHEM S. A., Puteaux, FR;

GRÜNENTHAL GMBH, Aachen, DE;

Způsob inhibice tvorby polymerů při
zpracování styrenu

Diolové sloučeniny

Způsob zpracování surového kapalného
vinylacetátu

Způsob skladování akrylátů s dlouhým
alkylovým řetězcem

Deriváty 3-amino-3-arylpropan-1-olu, způsob
jejich výroby, léčiva tyto látky obsahující a
jejich použití

04.06.1999

20.11.1998

04.06.1999

10.12.1998

06.04.2000

PCT/EP98/07481

PCT/FR98/02690

WO 99/29645

WO 99/31042

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

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

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

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

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

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;
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05.12.1997
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15.12.1997

07.04.1999

1998/095426

1997MI/002696

1998/19825254

1997/9715874

1999/19915601
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IT

DE

FR

DE
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(57)

(57)
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způsob přípravy cementové směsi obsahující přísadu a
složení cementové směsi.

Inhibice vytváření úsad při zpracování styrenu se zlepšuje
přísadou inhibičně účinného množství stabilní nitroxidové
volné radikálové sloučeniny do zaváděného styrenu a do
refluxu alespoň jednoho sloupce destilační kolony.

Diolové sloučeniny vzorce II, kde R1 je atom chloru,
fluoru nebo trifluormethyl, R2 je atom vodíku, chloru,
fluoru nebo trifluormethyl; a R je atom vodíku nebo
ochranná skupina hydroxylové skupiny použitelné jako
meziprodukt pro syntézu antimykotických azolových
sloučenin. Jeden z popsaných způsobů výroby sloučenin II
vychází z jod- nebo brombenzenových derivátů.
Odpovídající Grignardovo činidlo se převede na halogenid
fenylzinku nebo kyselinu fenylboritou s následnou
hydrolýzou jod- nebo bromfuramátem v přítomnosti
vhodného katalyzátoru na bázi přechodového kovu. Takto
získaný diester se redukuje známými způsoby na
sloučeninu II.

Způsob zpracování surového kapalného vinylacetátu, který
obsahuje kyselinu octovou a vodu, jakož i ethylacetát, a
případně další menší množství jiných nečistot, destilací,
při kterém se do destilační kolony nad místem přívodu
surového kapalného vinylacetátu zavádí 0,1 až 5 %
hmotnostních vody, vztaženo na použitý surový, kapalný
vinylacetát, a 0,1 až 60 % hmotnostních kyseliny octové,
vztaženo na použitý surový, kapalný vinylacetát.

Vynález zahrnuje způsob skladování akrylátu s dlouhým
alkylovým řetězcem obecného vzorce I, ve kterém n je
mezi 18 a 60, zmíněný akrylát může být také ve formě
směsi akrylátů I s délkou řetězce o velikosti mezi 18 a 60
uhlíkových atomů. Směsi zmíněného akrylátu I a
rozpouštědla SL, kde typ a množství jsou vybrány tak, že
směs obsahuje produkt o teplotě tání menším než je
teplota tání zmíněného akrylátu .

Řešení se týká derivátů 3-amino-3-arylpropan-1-olu
obecného vzorce I, ve kterém mají substituenty významy
uvedené v popisné části, způsobu jejich výroby, léčiv tyto
látky obsahujících a jejich použití pro výrobu léčiv.
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C 07 C 217/20, A 61 K 31/135,  // A 61 P 23/00

C 07 C 217/20, A 61 K 31/135, A 61 P 23/00

C 07 C 217/48

C 07 C 229/18, C 07 C 237/06, A 61 K 31/165, A 61 K
31/195, A 61 K 31/215, A 61 P 3/04, A 61 P 3/10, A 61
P 13/00, A 61 P 25/24

C 07 C 253/32, C 07 C 255/00
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2000-2312

2000-1251

2000-2244
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KISSEI PHARMACEUTICAL CO., LTD., Nagano,
JP;

OCCIDENTAL CHEMICAL CORPORATION,
Dallas, TX, US;

Způsob přípravy isopropyl-methyl-[2-(3-n-
propoxyfenoxy)ethyl]aminu

Nová fosfátová sůl izopropylmethyl-[2-(3-n-
propoxyfenoxy)-ethyl]aminu

Deriváty 3-amino-3-arylpropan-1-olu, způsob
jejich výroby, léčiva tyto látky obsahující a
jejich použití

Deriváty fenylaminoalkylkarboxylové kyseliny
a farmaceutický prostředek, který je obsahuje

Způsob odstranění příměsi ze směsi s
přidruženě destilující složkou

15.12.1998

15.12.1998

06.04.2000

11.12.1998

13.03.2000

PCT/SE98/02315

PCT/SE98/02316

PCT/JP98/05605
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Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha 1, 11000;
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Řešení se týká nového způsobu syntézy isopropylmethyl-
[2-(3-n-propoxyfenoxy)ethyl]aminu, nového
meziproduktu a případného kroku čištění v novém
způsobu, dále výroby farmaceutického prostředku
obsahujícího isopropylmethyl-[2-(3-n-
propoxyfenoxy)ethyl]amin a použití čištěného
isopropylmethyl-[2-(3-n-propoxyfenoxy)ethyl]aminu
v lékařství.

Řešení se týká nové monofosfátové soli izopropylmethyl-
[2-(3-n-propoxyfenoxy)ethyl]aminu, dále způsobu
přípravy monofosfátové soli izuopropylmethyl-[2-(3-n-
propoxyfenoxy)ethyl]aminu a farmaceutického prostředku,
který tuto sůl obsahuje, a jeho použití v medicině.

Řešení se týká derivátů 3-amino-3-arylpropan-1-olu
obecného vzorce I, ve kterém mají substituenty významy
uvedené v popisné části, způsobu jejich výroby, léčiv tyto
látky obsahující a jejich použití pro výrobu léčiv.

Deriváty fenylaminoalkylkarboxylové kyseliny obecného
vzorce I a jejich farmaceuticky přijatelná sůl, které mají
vynikající stimulační účinky na β3-adrenoceptor a které
jsou užitečné jako činidla pro prevenci nebo léčbu obezity,
hyperglykemie, nemocí zprostředkovaných intestinální
hypermotilitou, pollakiurie, urinární inkontinence, deprese
nebo nemocí zprostředkovaných močovými kameny nebo
hypermotilitou žlučovodu.

Způsob odstranění halogenidu, anhydridu nebo esteru
kyseliny a příměsi ze směsi s požadovaným produktem, se
kterým byla oddestilována. Do směsi se přidá alespoň
přibližně stechiometrické množství primárního nebo
sekundárního aminu, který má teplotu varu alespoň o
10°C vyšší nebo nižší než požadovaný produkt.
Požadovaným produktem není halogenid, anhydrid ani
ester kyseliny a nereaguje s aminem. Amin tvoří reakční
produkt s příměsí, přičemž tento reakční produkt má
teplotu varu alespoň o 10°C vyšší nebo nižší než
požadovaný produkt. Směs se předestiluje, čímž se izoluje
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C 07 C 275/30, C 07 C 275/34, C 07 C 275/36, C 07
C 323/44, C 07 D 213/75, A 61 K 31/17, A 61 K 31/44,
A 61 P 9/00

C 07 C 291/02, A 61 K 31/04, A 61 P 25/28

C 07 C 309/63, G 03 F 7/038, G 03 F 7/039

C 07 C 311/44, C 07 C 311/46, C 07 D 233/26, C 07
D 319/06, A 61 K 31/18, A 61 P 31/22
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DE;

1,3-Disubstituované močoviny jako inhibitory
ACAT a způsob jejich přípravy

Sloučenina alfa-aryl-N-alkylnitronu,
farmaceutický prostředek a způsob léčení

Oximové deriváty a jejich použití jako
latentních kyselin

Naftylsubstituované a anilidsubstituované
sulfonamidy, způsob jejich výroby, jejich
použití a léčivo tyto látky obsahující

16.12.1998

16.10.1998
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09.01.1999
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požadovaný produkt.

Řešení se týká 1,3-disubstituovaných močovin obecného
vzorce I, kde R1 je alkyl resp. aryl, R2 je nitro resp. amino
a X je kyslík resp. síra a způsobu jejich přípravy, který
spočívá v tom, že na amin obecného vzorce II se působí
isokyanátem vzorce III. Vzniká-li isokyanát vzorce III
z příslušných látek in situ, provádí se reakce v toluenu se
působí při teplotě 80 °C. V případě přípravy
aminoskupiny se vzniklá nitroskupina zredukuje
působením vodíku (palladiového) v přítomnosti
palladinového katalyzátoru na aminoskupinu. Získané 1,3-
disubstituované močoviny jsou inhibitory aktivity enzymu
acyl-koenzym A: cholesterol acyltransferázy (ACAT) a
jsou využitelné k inhibici esterifikace a absorpce
cholesterolu při hypercholesterolemii.

Nové  α-aryl-N-alkylnitrony, obecného vzorce I, ve kterém
mají jednotlivé symboly specifický význam a
farmaceutické prostředky, které takové sloučeniny
obsahují. Popisované sloučeniny jsou vhodné jako
terapeutika pro prevenci a/nebo léčení
neurodegenerativních, autoimunních a zánětlivých stavů u
savců a jsou rovněž vhodné jako analytické reagencie pro
zjištění volných radikálů.

Sloučeniny vzorce I, II nebo III, kde R1, R2, R3 a X mají
specifický význam jsou zvláště vhodné jako fotosenzitivní
donory kyseliny v chemicky amplifikovaných resistních
prostředcích, zvláště fotoresistentních prostředcích, které
kromě donoru kyseliny obsahují sloučeninu, která se
vytvrzuje působením kyseliny nebo sloučeninu, jejíž
rozpustnost vzroste působením kyseliny.
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MI, US;Bifenylsulfonylkyanamidy a farmaceutický

prostředek, který je obsahuje

Amidy kyseliny acylsulfamoylbenzoové,
prostředky pro ochranu užitkových rostlin tyto
látky obsahující a způsob jejich výroby

Alfa-Hydroxy, alfa-amino a alfa-haloderiváty ß-
sulfonylhydroxamových kyselin jako
inhibitory matricových metaloproteináz

04.02.1999
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Řešení se týká nových naftylsubstituovaných a
anilidsubstituovaných sulfonamidů obecného vzorce I, ve
kterém mají substituenty významy uvedené v popisné
části, způsobu jejich výroby, jejich použití jako
antivirálních prostředků, obzvláště proti cytomegalievirům
a léčiv tyto látky obsahujících.

Bifenylsulfonylkyanamidy obecného vzorce I, ve kterém
mají jednotlivé obecné symboly významy definované v
popisu, a jejich fyziologicky přijatelné soli. Tyto
sloučeniny vykazují výborné antiarytmické vlastnosti s
kardioprotektivní složkou. Tyto sloučeniny mohou
preventivně inhibovat nebo silně omezovat
patofyziologické procesy při vzniku ischemicky
indukovaných poruch, obzvláště při vzniku ischemicky
indukovaných srdečních arytmií. Kromě toho vykazují
silný inhibiční účinek na proliferaci buněk. Je popsán
farmaceutický prostředek tyto sloučeniny obsahující.

Řešení se týká prostředků pro ochranu užitkových rostlin,
které obsahují amidy kyseliny acylsulfamoylbenzoové
obecného vzorce I, popřípadě ve formě solí, ve kterém
mají substituenty významy uvedené v popisné části a
popřípadě pesticidů, jakož i určitých amidů kyseliny
acylsulfamoylbenzoové a způsobu jejich výroby.

Sloučeniny vzorce I nebo jejich farmaceuticky přijatelné
soli, přičemž R1 je C4-12 alkyl, C4-12 alkenyl, C4-12 alkinyl, -
(CH2)h-C3-8 cykloalkyl, substituovaný a nesubstituovaný -
(CH2)h-aryl, substituovaný a nesubstituovaný -(CH2)h-het,
R2 je substituovaný a nesubstituovaný C1-12 alkyl,
substituovaný a nesubstituovaný C2-12 alkenyl,
substituovaný a nesubstituovaný C2-12 alkinyl,
substituovaný a nesubstituovaný -(CH2)h-C3-8 cykloalkyl,
substituovaný a nesubstituovaný -(CH2)h-C3-8
cykloalkenyl, substituovaný a nesubstituovaný -(CH)h-
aryl, substituovaný a nesubstituovaný -(CH2)h-
heterocyklický kruh, substituovaný a nesubstituovaný -
(CH2)i-X-R4 (X je -O-, -S(=O)j-, -NR7-, -S(=O)2NR8-,
nebo -C(=O)-) a -(CH2)iCHR5R6. Sloučeniny jsou
inhibitory matricových metaloproteináz účastnících se
degradace tkání.
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Způsob výroby solí cyklických amidinů

Sulfonylaminoderiváty, které inhibují
metaloproteinázy degradující matrici, způsob
jejich přípravy a farmaceutická kompozice,
která je obsahuje

Cyklické N-acylaminoderiváty
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04.02.1998

04.02.1998, 29.07.1998

1997/19754322

1998/018819

1998/38063, 1998/228726

DE

US

JP, JP
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Řešení se týká způsobu výroby soli cyklických amidinů
obecného vzorce I. Způsoby popsané v dosavadním stavu
techniky umožňují výrobu soli sloučenin I jen s nízkými
výtěžky. Tím, že se příslušné ω-amino-α-aminokyseliny
selektivně chrání na ω-aminoskupině, tyto chráněné
sloučeniny se pomocí halogenderivátů oxidačně
dekarboxylují a následně se oxidačně dekarboxylované
látky cyklizují přidáním kyseliny, se podle vynálezu
získají soli sloučeniny I s lepšími výsledky.

Sloučeniny vzorce I, kde W je -OH nebo -NHOH; X je
nesubstituovaný nebo substituovaný heterocyklický
zbytek; Y je uhlík, dusík, kyslík nebo síra pod podmínkou,
že pokud Y je uhlík, n je 2; Z je akyl, aryl, alkoxy,
aryloxy, arylalkoxyaryl, arylalkoxyheteroaryl, heteroaryl,
heterocyklyl, heteroaryloxy, -CONR2R3, -NR1COR2, -

NR1CONR2R3, -OCONR2R3, -NR1COOR4 nebo -SO2R2,
kde jednotlivé substituenty mají specifický význam a
jejich farmaceuticky přijatelné soli; farmaceutické
kompozice obsahující tyto sloučeniny a způsoby jejich
přípravy; způsob inhibice metaloproteinázy degradující
matrici u savců za použití těchto sloučenin a použití těchto
derivátů jako léčiv. Sloučeniny vzorce I jsou inhibitory
metaloproteinázy degradující matrici a jsou vhodné pro
léčení onemocnění, které s tím souvisí.

Řešení se týká sloučenin obecného vzorce I, kde Ar
znamená arylovou skupinu nebo heteroarylovou skupinu,
která je případně substituována substituentem vybíraným
ze skupiny obsahující atom halogenu, nižší alkylovou
skupinu a nižší alkoxylovou skupinu; R1 znamená C3-6
cykloalkylovou skupinu, která je případně substituována
atomem fluoru; R2 a R4 znamenají atom vodíku, skupiny -
(A1)m-NH-B nebo podobně; R3 a R5 znamenají atom
vodíku, C1-6 alifatické uhlovodíkové skupiny nebo
podobně, které mohou být substituovány nižší alkylovou
skupinou/skupinami; n znamená 0 nebo 1; a X znamená
atom kyslíku nebo atom síry. Sloučeniny vykazují nejen
vysoce selektivní antagonistickou aktivitu proti
muskarinovým M3 receptorům, ale také mají výbornou
orální aktivitu, trvalost působení a farmakokinetiku, a jsou
proto užitečné jako bezpečné a účinné léky proti
respiračním, urinárním a zažívacím chorobám s malými
nepříznivými vedlejšími účinky.
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C 07 D 215/54, C 07 D 241/44, C 07 D 213/82, C 07 D
217/26, C 07 D 237/28, C 07 D 307/85, C 07 D 333/70,
C 07 D 235/24, C 07 D 241/24, C 07 D 209/42, C 07 D
277/68, C 07 D 221/04, C 07 D 405/12, C 07 D 401/12,
C 07 D 409/12, C 07 D 417/12, A 61 K 31/33, A 61 P
37/00

C 07 D 217/02, C 07 D 217/04, C 07 D 217/06, C 07 D
409/12, A 61 K 31/47

C 07 D 233/56, C 07 D 401/06, C 07 D 403/06, C 07 D
409/06, C 07 D 405/06, C 07 D 233/84, C 07 D 413/12,
C 07 D 495/04, A 61 K 31/415,  // (C 07 D 495/04, C
07 D 335:00, C 07 D 333:00)

1999-2904

2000-2221

2000-2001

PFIZER INC., New York, NY, US;

SMITHKLINE BEECHAM PLC, Bentford, GB;

ALLERGAN SALES, INC., Irvine, CA, US;

Deriváty amidů heteroarylhexanových kyselin,
farmaceutické kompozice na jejich bázi a
způsoby léčení nebo prevence

Substituované deriváty isochinolinu a jejich
použití jako antikonvulziva

Substituované deriváty imidazolu s aktivitou
podobnou agonistům adrenergních receptorů
alfa 2B nebo 2B/2C

05.02.1998

16.12.1998

03.12.1998

PCT/US98/01568

PCT/GB98/03785

PCT/US98/25669

WO 98/38167

WO 99/31068

WO 99/28300

Hořejš Milan Dr. Ing., Národní 32, Praha 1, 11000;
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(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

26.02.1997

17.12.1997

04.12.1997

1997/039169

1997/9726695
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(74)
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(57)
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Sloučeniny obecného vzorce I, kde R1 představuje
popřípadě substituovanou heteroarylskupinu se 2 až 9 C;
R2 představuje popřípadě substituovanou skupinu fenyl-
(CH2)m-, naftyl-(CH2)m-, cykloalkyl-(CH2)m- se 3 až 10 C
v cykloalkylové části, alkylskupinu s 1 až 6 C nebo
skupinu heteroaryl-  (CH2)m- se 2 až 9 C v heteroarylové
části, kde m je 0 až 4; R3 představuje vodík nebo
popřípadě substituovanou alkylskupinu s 1 až 10 C,
cykloalkyl-(CH2)n- se 3 až 10 C v cykloalkylové části,
heterocykloalkyl-(CH2)n- se 2 až 9 C v
heterocykloalkylové části, heteroaryl-   (CH2)n- se 2 až 9 C
v heteroarylové části nebo aryl-(CH2)n-, kde n je 0 až 6;
nebo R3 a atom C, k němuž je připojen, tvoří popřípadě
substituovaný a/nebo anelovaný pěti- až sedmičlenný
karbocyklický kruh; R4 představuje vodík, alkylskupinu s
1 až 6 C, hydroxyskupinu, alkoxyskupinu s 1 až 6 C,
hydroxyalkylskupinu s 1 až 6 C, skupinu alkoxy-CO s 1 až
6 C v alkylové části, cykloalkyl-(CH2)p- se 3 až 10 C v
cykloalkylové části nebo popřípadě substituovanou
skupinu heterocykloalkyl-(CH2)p- se 2 až 9 C v
heterocykloalkylové části, heteroaryl-(CH2)p- se 2 až 9 C v
heteroarylové části, fenyl-   (CH2)p- nebo naftyl-  (CH2)p-,
kde p je 0 až 4; nebo R4 a R5 dohromady s atomem
dusíku, k němuž jsou připojeny, tvoří popřípadě
substituovanou heterocykloalkylskupinu se 2 až 9 C; R5

představuje vodík, alkylskupinu s 1 až 6 C nebo
aminoskupinu; a jejich farmaceuticky vhodné soli. Tyto
sloučeniny jsou účinnými a selektivními inhibitory vazby
MIP-1-alfa ke svému receptoru CCR1, a jsou tedy
užitečné pro léčení zánětů a dalších imunitních poruch.
Farmaceutické kompozice na bázi těchto sloučenin a
způsoby léčení nebo prevence.

Sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém Q je
monocyklický nebo bicyklický arylový nebo heteroarylový
kruh, mají antikonvulzivní účinky a jsou tedy vhodné
k léčbě specifických poruch.

Sloučeniny s adrenergní aktivitou, které jsou selektivní
agonisté pro jeden nebo oba adrenoceptorové receptorové
subtypy alfa2B a alfa2C, kterým dávají přednost před
adrenoceptorovým receptorovým subtypem alfa2A; aktivní
sloučenina je vybrána ze skupiny zahrnující sloučeniny
mající vzorec I, kde tečkované čáry reprezentují výhodné
vazby za předpokladu, že dvě dvojné vazby nemusí sdílet
společný uhlíkový atom; R je H nebo nižší alkyl; X je S
nebo C(H)R1, kde R1 je H nebo nižší alkyl, ale R1 je
nepřítomno, jestliže vazba mezi X a kruhem
reprezentovaným vzorcem (a) je dvojná vazba; Y je O, N,
S, (CR12)y, kde y je celé číslo od 1 do 3, -CH=CH- nebo
Y1CH2-, kde Y1 je O, N nebo S; x je 1 nebo 2, kde x je 1
jestliže R2, R3 nebo R4 jsou vázány na nasycený uhlíkový
atom a x je 2, jestliže R2, R3 nebo R4 jsou vázány na
nasycený uhlíkový atom, R2 je H, nižší alkyl, halogen,
hydroxy, hydroxy skupina nebo nižší alkoxy skupina, nebo
fenyl, nebo spolu, jsou -(C(R2)x)z-; -Y1(C(R2)x)z´; -
Y1(C(R2)x)yY1-; -C(R2)x)Y1-C(R2)x)-; -(C(R2)x)-Y1-
(C(R2)x)-(C(R2)x)-a-Y1-(C(R2)x)-, jde z je celé číslo od 3
do 5, z´je celé číslo od 2 do 4 a x a y jsou takové jako jsou
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C 07 D 239/02, C 07 D 217/12, C 07 D 411/00, C 07 D
211/80, C 07 D 277/18, A 61 K 31/505, A 61 K 31/47,
A 61 K 31/44, A 61 K 31/425

C 07 D 239/60, C 07 D 239/46, C 07 D 239/52, C 07 D
239/36, C 07 D 405/12, C 07 D 417/12, C 07 D 403/12,
C 07 D 409/12, C 07 D 401/12, A 61 K 31/505, A 61 P
9/00

C 07 D 239/91, C 07 D 401/06, C 07 D 471/06, C 07 D
401/14, C 07 D 405/06, C 07 D 413/06, A 61 K 31/505,
A 61 P 25/28,  // C 07 M 7:00

2000-979

2000-2963

1999-2994

SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION,
Philadelphia, PA, US;

BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;

PFIZER PRODUCTS INC., Groton, CT, US;

Antagonista vitronektinového receptoru

Nové deriváty karboxylové kyseliny, obsahující
5-substituovaný pyrimidinový kruh, jejich
příprava a použití

Atropoisomery 3-aryl-4(3H)-chinazolinonů a
jejich použití jako antagonizujících činidel
receptoru AMPA

18.09.1998

05.02.1999

06.02.1998

PCT/US98/19466

PCT/EP99/00776

PCT/IB98/00150

WO 99/15508

WO 99/42453

WO 98/38173

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

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

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

Hořejš Milan Dr. Ing., Národní 32, Praha 1, 11000;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)
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1997/059342, 1997/063438

1998/19806438

1997/038905

US, US
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definovány výše, a dále oba konce každé z těchto
divalentních částí molekuly se mohou připojovat buď na
R3 nebo na R4 a vytvářet kondenzovanou kruhovou
strukturu a vytvořené kruhy mohou být úplně nenasycené,
částečně nenasycené nebo úplně nasycené; a jsou užitečné
pro léčbu svalové spasticity včetně hyperaktivního častého
nucení na močení, průjmu, močení, abstinenčních
syndromů, bolesti, včetně neuropatické,
neurodegenerativních onemocnění, poruch paměti a
vědomí, psychózy včetně manických stavů a úzkostných
stavů, hypertenze, městnavého selhání srdce, srdeční
ischémie a překrvení nosní sliznice, aniž by vykazovaly
sedativní nebo kardiovaskulární vedlejší účinky.

Řešení popisuje sloučeniny obecného vzorce I, které jsou
antagonisty vitronektinového receptoru a jsou vhodné pro
léčbu osteoporózy, ve kterých A je CH2 nebo atom
kyslíku; R1 je atom vodíku, atom halogenu nebo alkylová
skupina s 1 až 6 atomy uhláku; r2 je atom vodíku, alkylová
skupina s 1 až 6 atomy uhlíku nebo CH2NR´´R´´; X je
atom kyslíku nebo CH2; Y je a), b) c), d), e), f) nebo g); G
je NR´´, atom síry nebo atom kyslíku, R´je atom vodíku,
alkylová skupina s 1 až 6 atomy uhlíku, O-alkylová
skupina a 1 až 6 atomy uhlíku, S-alkylová skupina s 1 až 6
atomy uhlíku, NR´´R´´ nebo atom halogenu; každá R´´
skupina je nezávisle na sobě atom vodíku nebo alkylová
skupina s 1 až 6 atomy uhlíku; as je 0, 1 nebo 2; nebo
jejich farmaceuticky přijatelná sůl.

Řešení se týká derivátů karboxylové kyseliny obecného
vzorce I, ve kterém R1-R6, X a Z mají specifický význam a
jejich přípravy. Nové sloučeniny jsou vhodné pro léčení
poruch, obzvláště jako antagonisté endotelinu.

Antropoisomery obecného vzorce Ia, ve kterých R2

znamená případně substituovanou arylovou skupinu nebo
heteroarylovou skupinu, R5 znamená alkylovou skupinu,
halogenovou skupinu, trifluormethylovou skupinu,
alkoxyskupinu nebo alkylthioskupinu, R6, R7 a R8

znamenají atom vodíku nebo halogenoskupinu a R3

znamená atom vodíku, halogenoskupinu, kyanoskupinu,
nitroskupinu, trifluoromethylovou skupinu, alkylovou
skupinu nebo alkoxyskupinu, jsou použitelné jako
antagonizující činidla AMPA receptorů, zejména při
léčení neurodegenerativních stavů a stavů souvisejících
s úrazem CNS.
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31/495, A 61 K 31/41, A 61 K 31/415, A 61 K 31/425,
A 61 K 31/47, A 61 P 9/10

C 07 D 249/08

C 07 D 249/08

C 07 D 251/18, A 61 K 31/53, C 07 D 401/04, C 07 D
401/10, C 07 D 401/12, C 07 D 403/04, C 07 D 405/04,
C 07 D 407/04, C 07 D 407/10, C 07 D 409/04, C 07 D
409/06, C 07 D 409/10, C 07 D 413/10, C 07 D 417/10,
C 07 D 453/02, A 61 P 35/00
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Deriváty N-{(substituovaný pětičlenný di- nebo
triaza-di-nenasycený kruh)karbonyl}
guanidinu pro léčení ischemie
                           guanidinu pro léčení ischemie

Způsob výroby triazolových derivátů

Způsob výroby triazolových derivátů

Triazinové inhibitory angiogeneze
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Jsou popsány NHE-1 inhibitory, způsoby použití těchto
NHE-1 inhibitorů a farmaceutické prostředky, které
obsahují tyto NHE-1 inhibitory. NHE-1 inhibitory jsou
použitelné pro snižování poškození tkáně vzniklé
z ischemické tkáně.

Způsob výroby sloučeniny vzorce VII, kde R1 je Cl, F
nebo CF3; R2 je H, Cl, F nebo CF3 a R3 je C1-4alkyl; kde
olefin se epoxiduje za poskytnutí oxiranu, který se převede
působením alkylmagnesiumhalogenidu na triol, který se
převede na epoxid, na který se potom působí 1,2,4-
triazolem. Sloučeniny vzorce VII jsou použitelné pro
výrobu azolových derivátů použitelných jako antifungální
prostředky.

Způsob výroby sloučeniny vzorce VIII, kde R1 je Cl, F
nebo CF3; R2 je H, Cl, F nebo CH3; a R3 je C1-4alkyl, který
zahrnuje reakci triolu s ketonem nebo aldehydem za
poskytnutí dioxolanu, který působením
arylmethylhalogenidem poskytne sloučeninu, která se
hydrolyzuje za poskytnutí sloučeniny, na kterou se na
primární hydroxylové skupině naváže odštěpitelná skupina
Lg a na kterou se působí solí 1,2,4-triazolu. Sloučenina
vzorce VIII je použitelná pro výrobu azalových derivátů
účinných jako antifungální prostředky.

Sloučeniny mající vzorec (I) nebo jejich farmaceuticky
přijatelné soli nebo jejich prekurzory léčiv jsou účinné při
ošetření patologických stavů, které vznikají z angiogeneze
nebo jsou exacerbovány angiogenezí. Farmaceutické
přípravky obsahující tyto sloučeniny a jejich použití jako
inhibitoru angiogeneze u savců.
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Henkin Jack, Highland Park, IL, US;
Davidson Donald J., Gurnee, IL, US;
Shepparad George S., Wilmette, IL, US;
Woods Keith W., Libertyville, IL, US;
McCroskey Richard W., Waukegan, IL, US;
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C 07 D 253/06, A 61 K 31/53

C 07 D 305/14

C 07 D 305/14, C 07 D 263/06

C 07 D 307/20, C 07 F 9/655, C 07 F 9/6584, C 07 D
405/12, C 07 D 417/12, C 07 C 311/18, C 07 H 15/26,
A 61 K 31/341, A 61 K 31/661, A 61 K 31/18, A 61 K
31/7048, A 61 P 31/18

C 07 D 307/20, C 07 F 9/655, C 07 F 9/6584, C 07 D
405/12, C 07 C 311/18, C 07 H 15/26, A 61 K 31/341,
A 61 K 31/661, A 61 K 31/18, A 61 K 31/7048, A 61 P
31/18

2000-2361

2000-1789

2000-1869

2000-2363

2000-2364

GLAXO GROUP LIMITED, Greenford, GB;

AVENTIS PHARMA S. A., Antony, FR;

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

VERTEX PHARMACEUTICALS
INCORPORATED, Cambridge, MA, US;

VERTEX PHARMACEUTICALS
INCORPORATED, Cambridge, MA, US;

Triazinové deriváty

Nový způsob přípravy derivátů ze skupiny
taxoidů

Meziprodukt pro výrobu paclitaxelu

Deriváty sulfonamidů a farmaceutický
prostředek, který je obsahuje

18.12.1998

16.11.1998

19.11.1998

09.03.1998

PCT/EP98/08273

PCT/FR98/02432

PCT/IB98/01912

PCT/US98/04595

WO 99/32462

WO 99/25704

WO 99/26939

WO 99/33815

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

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

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

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

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

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

22.12.1997

18.11.1997

21.11.1997

24.12.1997

1997/9726987

1997/9714442

1997/975804

1997/998050

GB

FR

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)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Předkládané řešení se týká triazinové sloučeniny vzorce I,
použitelné při léčení onemocnění a poruch centrální
nervové soustavy a jejích  farmaceuticky přijatelných
derivátů, farmaceutických prostředků s jejich obsahem,
jejich použití při léčení těchto onemocnění a způsobů
jejich výroby.

Nový způsob přípravy dialkoxylovaných derivátů ze třídy
taxoidů pomocí přímé alkylace dvou poloh 7 a 10
desacetylbaccatinu nebo jeho derivátů esterifikovaných v
poloze 13.

Při částečné syntéze paclitaxelu a jeho analogů se používá
nových meziproduktů, které jsou deriváty 10-
deacetylbaccatinu III. Způsob výroby těchto derivátů. Tyto
nové deriváty mají alkylkarbonátové nebo
alkylkarbonylové substituenty v poloze 7.

Proléčiva ze třídy sulfonamidů obecného vzorce I, která
jsou inhibitory aspartylproteázy. Nová třída proléčiv, která
jsou inhibitory HIV aspartylproteázy a vyznačují se
výhodnou rozpustností ve vodě, vysokou biologickou
využitelností při perorálním podávání a snadnou in vivo
generací aktivní složky. Farmaceutické kompozice
obsahující tato léčiva. Proléčiva a farmaceutické
kompozice podle vynálezu jsou zvláště vhodné pro snížení
zatížení pilulkami a zlepšení spolupráce pacienta. Způsoby
léčení savců těmito proléčivy a farmaceutickými
kompozicemi.

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Cox Brian, Stevenage, GB;
Healy Mark Patrick, Stevenage, GB;
Nobbs Malcolm Stuart, Stevenage, GB;
Shah Gita Punjabhai, Stevenage, GB;

Didier Eric, Paris, FR;
Oddon Gilles, Lyon, FR;
Pauze Denis, Solaize, FR;
Leon Patrick, Tassin-la-Demi-Lune, FR;
Riguet Didier, Serezin du Rhône, FR;

Bombardelli Ezio, Milano, IT;

Tung Roger D., Beverly, MA, US;
Hale Michael R., Bedford, MA, US;
Baker Christopher T., Waltham, MA, US;
Furfine Eric Steven, Durham, NC, US;
Kaldor Istvan, Durham, NC, US;
Kazmierski Wieslaw Mieczyslav, Raleigh, NC, US;
Spaltenstein Andrew, Raleigh, NC, US;

Hale Michael R., Bedford, MA, US;
Tung Roger D., Beverly, MA, US;
Baker Christopher T., Waltham, MA, US;
Spaltenstein Andrew, Raleigh, NC, US;
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C 07 D 309/30

C 07 D 401/00

C 07 D 401/04, A 61 K 31/445, A 61 P 17/06, A 61 P
19/02, A 61 P 31/08, A 61 P 31/10, A 61 P 33/06, A 61
P 35/00

2000-2857

2000-1926

2000-1822

KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D. D., Novo mesto,
SI;

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen,
DE;

CELGENE CORPORATION, Warren, NJ, US;

Deriváty sulfonamidů a farmaceutický
prostředek, který je obsahuje

Způsob přípravy simvastatinu a jeho derivátů

Způsob výroby derivátů kyselin 3-
chinolonkarboxylových

Substituované 2-(2,6-dioxo-3-fluoropiperidin-3-
yl)-izoindoliny a jejich použití za účelem
snížení hladin TNFalfa

23.12.1998

24.02.1999

12.11.1998

17.11.1998

PCT/US98/27424

PCT/SI99/00006

PCT/EP98/07237

PCT/US98/24453

WO 99/33793

WO 99/43665

WO 99/26940

WO 99/46258

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

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

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

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

24.12.1997

26.02.1998

24.11.1997

13.03.1998

1997/068889

1998/9800057

1997/19751948

1998/042274

US

SI

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)

(57)

(57)

(57)

Proléčiva ze třídy sulfonamidů obecného vzorce I, která
jsou inhibitory aspartylproteázy. Nová třída proléčiv, která
jsou inhibitory HIV aspartylproteázy a vyznačují se
výhodnou rozpustností ve vodě, vysokou biologickou
využitelností při perorálním podávání a snadnou in vivo
generací aktivní složky. farmaceutické kompozice
obsahující tato léčiva. Proléčiva a farmaceutické
kompozice podle vynálezu jsou zvláště vhodné pro snížení
zatížení pilulkami a zlepšení spolupráce pacienta. Způsoby
léčení savců těmito proléčivy a farmaceutickými
kompozicemi.

Způsob přípravy simvastatinu a jeho derivátů obecného
vzorce I, při kterém se použije pro zlepšení zavedení
chránící skupiny do laktonu, který je prekurzorem, a pro
zlepšení průběhu acylační reakce použité k zavedení
požadovaného postranního řetězce do polohy 8-
hexahydronaftalenového kruhu, N-methylimidazol.

Řešení se týká způsobu výroby derivátů kyselin 3-
chinolonkarboxylových obecného vzorce I, ve kterém mají
substituenty specifické významy, reakcí odpovídajících 8-
halogenderivátů v alifatickém nebo cykloalifatickém
etheru za přítomnosti alkanolů nebo benzylalkoholu s
terc.-butylátem nebo terc. amylátem sodným nebo
draselným.

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Furfine Eric Steven, Durham, NC, US;
Kaldor Istvan, Durham, NC, US;
Kazmierski Wieslaw Mieczyslav, Raleigh, NC, US;

Zupančič Silvo, Novo mesto, SI;
Štimac Anton, Ljubljana, SI;
Gnidovec Jože, Novo mesto, SI;

Gehring Reinhold, Wuppertal, DE;
Mohrs Klaus, Wuppertal, DE;
Heilmann Werner, Wuppertal, DE;
Diehl Herbert, Leverkusen, DE;

Muller George W., Bridgewater, NJ, US;
Stirling David I., Branchburg, NJ, US;
Chem Roger Shen-Chu, Edison, NJ, US;
Man Hon-Wah, Neshanic Station, NJ, US;
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C 07 D 401/12, A 61 K 31/47, A 61 P 17/06, A 61 P
19/02, A 61 P 25/28, A 61 P 31/18, A 61 P 35/02, A 61
P 37/06,  // (C 07 D 401/12, C 07 D 213:89, C 07 D
215:48)

C 07 D 401/14, A 61 K 31/495, A 61 P 25/28

C 07 D 403/12, A 61 K 31/415, A 61 P 1/00, A 61 P
11/00, A 61 P 25/02

2000-2146

1999-3052

2000-1912

DARWIN DISCOVERY LIMITED, Cambridge, GB;

PFIZER INC., New York, NY, US;

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

Sloučenina heterocyklických N-oxidů

Chinoxalindiony, způsoby a meziprodukty pro
jejich výrobu, jejich použití, farmaceutické
přípravky na jejich bázi a způsoby léčení

5-(2-Imidazolinylamino)-benzimidazolové
deriváty, jejich příprava a jejich použití jako
alfa adrenoceptorové agonisty se zlepšenou
metabolickou stálostí

02.11.1999

24.02.1998

20.11.1998

PCT/GB99/03628

PCT/EP98/01275

PCT/US98/24694

WO 00/26208

WO 98/38186

WO 99/26942

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

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

Hořejš Milan Dr. Ing., Národní 32, Praha 1, 11000;

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

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

04.11.1998

27.02.1997, 25.07.1997

24.11.1997, 25.11.1997

1998/9824160

1997EP/9700995, 1997/9715783

1997/066767, 1997/066700

GB

WO, GB

US, US

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

1-Oxo-2-(2,6-dioxo-3-fluoropiperidin-3-yl)-izoindoliny a
1,3-dioxo-2(2,6-dioxo-3-fluoropiperidin-3-yl)-izoindoliny
snižují u savců hladiny zánětlivých cytokinů, jako
například TNFα. Typickou formou vynálezu je 1,3-dioxo-
2-(2,6-dioxo-3-fluoropiperidin-3-yl)-izoindolin.

N-oxidy podle obecného vzorce I, ve kterém R1 je CH3,
CH2F, CHF2 nebo CF3; R2 je CH3 nebo CF3; R3 je F, Cl,
Br, CN nebo CH3; a R4 je H, F, Cl, Br, CN nebo CH3; a
farmaceuticky přijatelné sole uvedených sloučenin, které
jsou vhodné jako therapeutická činidla pro léčení
zánětlivých nemocí.

V podstatě čistá sloučenina vzorce I, její farmaceuticky
vhodné soli a solváty této sloučeniny nebo jejích solí.
Způsoby a meziprodukty pro výrobu těchto sloučenin.
Použití sloučenin vzorce I pro výrobu léčiva pro léčení
choroby vyvoláním antagonistického účinku na receptor
NMDA, farmaceutické přípravky na jejich bázi a jejich
použití pro léčení akutních neurodegenerativních nebo
chronických neurologických chorob.

Tento vynález se týká sloučenin, které mají strukturu
podle obecného vzorce (I), kde: (a) R1 je alkyl; (b) R2 je
vybráno ze skupiny, která se skládá z: vodíku, alkylu,
methoxy, kyanu a halogenu; (c) R3 je vybráno ze skupiny,
která se skládá z: vodíku, methylu, hydroxy, kyanu a
halogenu; (d) R4 je vybráno ze skupiny, která se skládá z:
vodíku, methylu, ethylu a isopropylu; (e) R5 je vybráno ze
skupiny, která se skládá z: vodíku, methylu, amino,
methoxy, hydroxy, kyanu a halogenu; (f) za předpokladu,
že alespoň jedno z R2, R3, R4 nebo R5 je jiné než vodík
nebo fluor; (g) za předpokladu, že když R1 je methyl a jak
R2, tak R5 jsou vodík, je R3 jiné než methyl nebo
halogen; (h) za předpokladu, ze R3 je kyan, je R1 methyl;
a jakýkoli tautomer shora uvedené struktury nebo jeho
farmaceuticky přijatelná sůl, nebo jeho
biohydrolyzovatelný ester, amid nebo imid. Sloučeniny
podle tohoto vynálezu jsou periferně působící selektivní
alfa-2 adrenergické sloučeniny, které snižují působení
ústřední nervové soustavy a odolávají metabolické
přeměně na nežádoucí sloučeniny.
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(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)
Dyke Hazel Joan, Cambridge, GB;
Montana John Gary, Cambridge, GB;

Stobie Alan, Sandwich, GB;
Gautier Elisabeth Colette Louise, Sandwich, GB;
Waite David Charles, Sandwich, GB;
Crook Robert James, Sandwich, GB;

Cupps Thomas Lee, Norwich, NY, US;
Bogdan Sophie Lee, Maineville, OH, US;
Nikolaides Nicholas, Mason, OH, US;
Gilbert Sheri Ann, Cincinnati, OH, US;
Gazda Michael, Mason, OH, US;
Dobson Roy Lee Martin, Hamilton, OH, US;
Cruze Charles Andrew III, West Chester, OH, US;
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C 07 D 405/04, A 61 K 31/502, C 07 D 405/14, C 07 D
493/10, A 61 P 11/08,  // (C 07 D 405/04, C 07 D
307:00, C 07 D 237:00)

C 07 D 405/10, A 61 K 31/4155, A 61 P 13/12, A 61 P
9/12, A 61 P 9/00

C 07 D 413/04, C 07 D 417/04, C 07 D 403/04, A 01 N
43/78, A 01 N 43/76, A 01 N 43/707

C 07 D 413/10, A 61 K 31/422, A 61 K 31/382, A 61 P
31/04,  // (C 07 D 413/10, C 07 D 335:00, C 07 D
263:00)

2000-2218

2000-2102

2000-2105

2000-1975

BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK
GMBH, Konstanz, DE;

SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION,
Philadelphia, PA, US;

BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;

PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, Kalamazoo,
MI, US;

Dihydrobenzofuranové deriváty

Monoarginylová sůl kyseliny (E)-3-[1-N-butyl-
5-[2-(2-karboxyfenyl)methoxy-4-chlorfenyl]-
1H-pyrazol-4-yl]-2-[(5-methoxy-2,3-
dihydrobenzofuran-6-yl)methyl]prop-2-enové

Herbicidní 3-(benzazol-4-yl)pyrimidindionové
deriváty, jejich použití, herbicidní kompozice,
způsob její výroby a meziprodukty

S-oxid a S,S-
dioxidtetrahydropyranfenyloxazolidinony

10.12.1998

07.12.1998

11.12.1998

23.11.1998

PCT/EP98/08054

PCT/US98/25903

PCT/EP98/08098

PCT/US98/24526

WO 99/31090

WO 99/29685

WO 99/31091

WO 99/29688

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

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

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

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

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

15.12.1997

08.12.1997

17.12.1997

05.12.1997, 16.06.1998, 14.09.1998

1997/97122039

1997/067732

1997/19755926

1997/067830, 1998/089498, 1998/100185

EP

US

DE

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)

Nové dihydrobenzofuranové deriváty obecného vzorce I,
kde R1, R2, R3 a Het mají specifický význam, které jsou
nová účinná bronchiální léčiva.

Monoarginylová sůl kyseliny (E)-3-[1-N-butyl-5-[2-(2-
karboxyfenyl)methoxy-4-chlorfenyl]-1H-pyrazol-4-yl]-2-
[(5-methoxy-2,3-dihydrobenzofuran-6-yl)methyl]-prop-2-
enové, farmaceutická kompozice ji obsahující, způsob její
výroby a její použití jako antagonisty endothelinového
receptoru při léčbě hypertense, selhání ledvin
cerebrovaskulární choroby.

Řešení se týká 3-(benzazol-4-yl)pyrimidindionových
derivátů obecného vzorce I a jejich solí, kde R1 = H, NH2,
C1-C6-alkyl, C1-C6halogenalkyl; R2 = H, atom halogenu,
C1-C6-alkyl, C1-C6-halogenalkyl, C1-C6-alkylthio, C1-C6-
alkylsulfinyl, C1-C6-alkylsulfonyl; R3 = H, atom halogenu,
C1-C6-alkyl; R4 = H, atom halogenu; R5 = CN, atom
halogenu, C1-C6-alkyl, C1-C6-halogenalkyl, C1-C6-alkoxy,
C1-C6-halogenalkoxy;=Y- = skupina =N-N(R6)-, =C(ZR7)-
N(R6)-, =C(ZR7)-O-, =C(ZR7)-S-; X = atom kyslíku nebo
síry; a ostatní substituenty mají specifické významy.
Herbicidní kompozice obsahující tyto látky, způsob jejich
přípravy a způsob omezování nežádoucí vegetace.

Řešení poskytuje sloučeniny obecných vzorců I, II
užitečné jako antimikrobiální látky, kde R1 je metyl, etyl,
cyklopropyl nebo dichlormetyl; R2 a R3 jsou, na sobě
vzájemně nezávislé, vodík nebo fluor; R4 je etyl nebo
dichlormetyl. Řešení se také vztahuje na nový způsob
stanovení inhibiční aktivity oxazoldinonů na lidskou
monoaminoxidasu.
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C 07 D 417/12, A 61 K 31/4427, A 61 P 3/10

C 07 D 417/12, A 61 K 31/4427, A 61 P 3/10

C 07 D 417/12, C 07 D 277/34, C 07 D 263/44, A 61 K
31/427, A 61 K 31/421, A 61 P 3/10, A 61 P 3/04

C 07 D 417/12, C 07 D 403/12, C 07 D 413/12, C 07 D
473/34, C 07 D 487/04, C 07 D 495/04, A 61 K 31/506,
A 61 K 31/52, A 61 P 25/24, A 61 P 37/00, A 61 P
25/00

2000-2204

2000-2205

2000-2286

2000-2809

SMITHKLINE BEECHAM PLC, Brentford, GB;

SMITHKLINE BEECHAM PLC, Brentford, GB;

MERCK & CO. INC., Rahway, NJ, US;

NOVARTIS AG, Basel, CH;

Hydrát soli 5-[4-[2-/N-methyl-(2-
pyridyl)amino/ethoxy]-benzyl]thiazolidin-2,4-
dionu s kyselinou maleinovou jako
farmaceutický prostředek

Hydrát soli 5-[4-[2-(N-methyl-N-(2-
pyridyl)amino)ethoxy]benzyl]-thiazolidin-2,4-
dionu s kyselinou maleinovou

Arylthiazolidindionové deriváty

Benzothiadiazoly a jejich deriváty, způsob
jejich přípravy a farmaceutická kompozice,
která je obsahuje

14.12.1998

14.12.1998

18.12.1998

01.02.1999

PCT/EP98/08155

PCT/EP98/08154

PCT/US98/27139

PCT/EP99/00622

WO 99/31095

WO 99/31094

WO 99/32465

WO 99/40089

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

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

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

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

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

16.12.1997

16.12.1997

19.12.1997, 27.07.1998, 22.10.1998

03.02.1998

1997/9726566

1997/9726568

1997/068271, 1998/9816279, 1998/105238

1998/9802251

GB

GB

US, GB, US

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)

Hydrát soli 5-[4-[2-/N-methyl-(2-pyridyl)amino/-
ethoxy]benzyl]thiazolidin-2,4-dionu s kyselinou
maleinovou, který je charakterizován tím, že (i) obsahuje
vodu v rozmezí od 0,4 do 2,5 % hmotnostních a (ii)
poskytuje infračervené spektrum obsahující píky při 1749,
1703, 1645, 1623, 1365 a 736 cm-1 a/nebo (iii) poskytuje
specifický rentgenový difrakční obrazec v prášku (XPRD)
a/nebo (iv) poskytuje Ramanovo spektrum obsahující píky
při 3106, 3069, 3002, 2961, 1750, 1718, 1684, 1385,
1335, 1229, 1078, 917, 428 a 349 cm-1 a/nebo  (iv)
poskytuje spektrum nukleární magnetické resonance v
tuhém stavu obsahující chemické posuny v podstatě jak
jsou uvedeny v tabulce II, způsob přípravy takové
sloučeniny, farmaceutický prostředek obsahující takovou
sloučeninu a použití takové sloučeniny nebo prostředku
pro léčbu diabetu mellitus.

Hydrát soli 5-[4-[-(N-methyl-N-(2-pyridyl)-
amino)ethoxy]benzyl]thiazolidin-2,4-dionu s kyselinou
maleinovou, který:   (i) obsahuje vodu v rozmezí od 0,2 do
1,1 % (hmotn./hmotn.); a (ii) vykazuje infračervené
spektrum obsahující píky při 764 a 579 cm-1; a/nebo (iii)
vykazuje specifickou charakteristickou difrakční
rentgenovou práškovou analýzu  (XRPD) způsob přípravy
takové sloučeniny, farmaceutický prostředek obsahující
takovou sloučeninu a použití takové sloučeniny nebo
prostředku pro léčbu a/nebo profylaxi diabetes mellitus.

Arylthiazolidindionové deriváty obecného vzorce I, v
němž jednotlivé symboly mají specifický význam, jsou
účinnými agonisty receptoru PPAR a je tedy možno je
využít ve formě farmaceutického prostředku, který rovněž
tvoří součást řešení, pro léčení, zmírnění nebo prevenci
cukrovky, hyperglykemie, hyperlipidemie včetně
hypercholesterolemie a hypertriglyceridemie,
atherosklerosy, obezity, restenózy cév a obdobných
onemocnění, poruch a stavů, při jejichž vzniku se účastní
PPAR.

Benzothiadiazoly a jejich deriváty obecného vzorce I, kde
X je atom kyslíku, síry, skupina N-CH3, CH-CH nebo
CAlk= CAlk, kde Alk je alkylová skupina s 1 až 4 atomy
uhlíku, a ostatní substituenty mají specifické významy.
Způsob jejich přípravy, farmaceutická kompozice, která je
obsahuje, a použití sloučenin pro léčení stavů se zvýšenou
endogenní hladinou CRF nebo onemocnění, při kterém je
neregulována HPA nebo onemocnění vyvolaného nebo
usnadněného CRF, včetně zánětlivých onemocnění.
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(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)
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Blackler Paul David James, Tonbridge, GB;
Lee David C., Welwyn, GB;
Sasse Michael John, Tonbridge, GB;

Blackler Paul David James, Tonbridge, GB;
Lee David C., Welwyn, GB;
Sasse Michael John, Tonbridge, GB;

Sahoo Soumya P., Rahway, NJ, US;
Tolman Richard L., Rahway, NJ, US;
Han Wei, Rahway, NJ, US;
Bergmann Jeffrey, Rahway, NJ, US;
Santini Conrad, Rahway, NJ, US;
Lombardo Vicki R., Rahway, NJ, US;
Desai Ranjit, Rahway, NJ, US;
Boueres Julia K., Rahway, NJ, US;
Gratale Dominick F., Rahway, NJ, US;

Neumann Bernhard Peter, Bern, CH;
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C 07 D 419/00, C 07 C 409/14, A 61 K 31/505

C 07 D 471/02, C 07 D 405/14, C 07 D 333/02, C 07 D
213/02, C 07 C 255/00

C 07 D 471/04, A 61 K 31/44, A 61 P 25/00,  // (C 07 D
471/04, C 07 D 221:00)

C 07 D 471/04, A 61 K 31/435, A 61 P 25/00

2000-2728

2000-2962

2000-554

2000-1012

AVENTIS PHARMACEUTICALS PRODUCTS
INC., Collegeville, PA, US;

ELI LILLY AND COMPANY, Indianapolis, IN, US;

NEUROGEN CORPORATION, Branford, CT, US;

SYNTHON B. V., Nijmegen, NL;

Substituované oxoazaheterocyklylové
inhibitory faktoru Xa, způsob jejich přípravy a
farmaceutický prostředek, který je obsahuje

Způsob a meziprodukty, použitelné k přípravě
antifolátů

Substituované 4-oxonaftyridin-3-karboxamidy
jako ligandy mozkových receptorů GABA

Imidazopyridinové deriváty a způsob jejich
přípravy

27.01.1999

27.01.1999

24.08.1998

20.03.2000

PCT/US99/01682

PCT/US99/01689

PCT/US98/17513

WO 99/37304

WO 99/41230

WO 99/10347

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

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

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

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;
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(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

27.01.1998

11.02.1998

25.08.1997

25.03.1999, 22.10.1999, 26.11.1999

1998/072707

1998/074327

1997/918180

1999/126494, 1999/99203478, 1999/449974

US

US

US

US, EP, US

(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)

Oxoazaheterocyklylové sloučeniny, které inhibují faktor
Xa, farmaceutické prostředky, které obsahují tyto
sloučeniny, meziprodukty vhodné pro přípravu těchto
sloučenin a způsob inhibice faktoru Xa.

Řešení se týká meziproduktů a způsobů, zaměřených na
jejich výrobu a na výrobu derivátů pyrimidinu vzorce V z
těchto meziproduktů, přičemž tyto deriváty jsou
meziprodukty pro přípravu použitelných antifolátových
sloučenin nebo jsou sami použitelné antifolátové
sloučeniny.

Substituované karboxamidy nebo jejich farmaceuticky
přijatelné netoxické soli, kde X je vodík, halogen,
(ne)substituovaný alkyl, (ne)substituovaný alkoxy nebo
amino; a Y je (ne)substituovaný alkyl, aryl nebo
heteroaryl, přičemž tyto sloučeniny jsou vysoce
selektivními agonisty, antagonisty nebo inverzními
agonisty pro mozkové GABA-receptory nebo prekurzory
agonistů, antagonistů nebo inverzních agonistů pro
mozkové GABA-receptory. Tyto sloučeniny jsou užitečné
v diagnóze a léčení úzkosti, Downova syndromu, poruch
spánku, záchvatových a kognitivních poruch a
předávkování benzodiazepinovými léčivy a pro zvyšování
čilosti.

Způsob výroby nových imidazopyridinových sloučenin
obecného vzorce 5, kde Y a Z každý nezávisle
reprezentuje nižší alkylovou skupinu, které lze využít v
přípravcích na léčení poruch spánku a pro zajištění
hypnotického, anxiolytického nebo antikonvulzivního
účinku u pacientů.

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Ewing William R., Downingtown, PA, US;
Becker Michael R., Norristown, PA, US;
Choi-Sledeski Yong Mi, Collegeville, PA, US;
Pauls Heinz W., Collegeville, PA, US;
He Wei, Collegeville, PA, US;
Condon Stephen M., Chester Springs, PA, US;
Davis Roderick S., West Chester, PA, US;
Hanney Barbara A., Pennsburg, PA, US;
Spada Alfred P., Lansdale, PA, US;
Burns Christopher J., Rosemont, PA, US;
Jiang John, Collegeville, PA, US;
Li Aiwen, Audubon, PA, US;
Myers Michael R., Reading, PA, US;
Lau Wan F., Groton, CT, US;
Poli Gregory B., Perkasie, PA, US;

Barnett Charles Jackson, Indianapolis, IN, US;
Dunlap Steven Eugene, Fischers, IN, US;
Kobierski Michael Edward, Greenwood, IN, US;
Werner John Arnold, Indianapolis, IN, US;

Albaugh Pamela, Clinton, CT, US;
DeSimone Robert W., Durham, CT, US;
Liu Gang, Agoura, CA, US;

Ettena Gerrit Jan Bouke, Denekamp, NL;
Lemmens Jacobus Maria, Mook, NL;
Peters Theodorus Hendricus Antonius, Arnhem, NL;
Pícha František, Brno, CZ;
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C 07 D 471/04,  // C 07 D 207/46, C 07 D 213/77

C 07 D 471/08, C 07 D 471/20, A 61 K 31/435, A 61 P
9/06

C 07 D 471/14, C 07 D 401/06, A 61 K 31/505, A 61 K
31/44, A 61 P 31/12

C 07 D 471/14, A 61 K 31/4412, A 61 P 31/12, A 61 P
33/00,  // (C 07 D 471/14, C 07 D 221:00, C 07 D
209:00)

2000-1765

2000-2222

2000-2158

2000-2340

ELI LILLY AND COMPANY, Indianapolis, IN, US;

ASTRAZENECA AB, Södertälje, SE;

MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING
COMPANY, Saint Paul, MN, US;

SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE RECHERCHES ET
D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES (S. C. R. A.
S.), Paris, FR;

Způsob přípravy pyrrolo(3,2-b)pyridinu a
meziprodukty

Nové bispidinové sloučeniny s antiarytmickým
účinkem

Imidazonaftyridiny a jejich použití při indukci
biosyntézy cytokinu

Nové tetracyklické analogy kamptothecinů,
způsob jejich přípravy, jejich použití jako
léčiva a farmaceutické kompozice s jejich
obsahem

19.10.1998

10.12.1998

11.12.1998

16.12.1998

PCT/US98/22046

PCT/SE98/02276

PCT/US98/26473

PCT/FR98/02751

WO 99/25708

WO 99/31100

WO 99/29693

WO 99/33829

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

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

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;
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(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

14.11.1997

17.12.1997

11.12.1997

24.12.1997

1997/065853

1997/9704709

1997/069276

1997/9716461

US

SE

US

FR

(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)

Způsoby a meziprodukty obecného vzorce (I), kde X a R
mají specifický význam pro přípravu 5-amino-3-(1-
methylpiperidin-4-yl)-pyrrolo[3,2-b]-pyridinu.

Sloučeniny vzorce I, kde R1, R2, R9, R10, R11, R12, X, A a
B mají význam uvedený v popisu, které jsou vhodné pro
profylaxi a ošetření arytmií, zvláště atriální a ventrikulární
arytmie.

Imidazonaftyridinové sloučeniny obecného vzorce I a
tetrahydroimidazonaftyridinové sloučeniny obecného
vzorce II indikují biosyntézu cytokinů, jako je interferon a
faktor nekrózy nádorů. Sloučeniny vykazují protivirovou a
protirakovinovou účinnost. Jsou popsány rovněž způsoby
přípravy sloučenin podle vynálezu a jejich meziprodukty.
R1 a R2 a A mají význam uvedený v popise.

Řešení se týká nových tetracyklických analogů
kamptothecinu, způsobu jejich výroby, jejich použití jako
léčiv a farmaceutických kompozic s jejich obsahem.
Uvedené analogy, které zahrnují obzvláště kyselinu 3-

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Mancuso Vincent, Thy-le-Chateau, BE;
Napora Freddy Andre, Gembloux, BE;
Udodong Uko Effiong, Indianapolis, IN, US;
Verral Daniel Edward II., Clinton, IN, US;

Strandlund Gert, Mölndal, SE;
Sternmark Christer, Mölndal, SE;
Björe Annika, Mölndal, SE;
Björsne Magnus, Mölndal, SE;
Frantsi Marianne, Mölndal, SE;
Halvarsson Torbjörn, Mölndal, SE;
Hoffmann Kurt-Jürgen, Mölndal, SE;
Lindstedt Eva-Lotte, Mölndal, SE;
Polla Magnus, Mölndal, SE;

Lingstrom Kyle J., Saint Paul, MN, US;
Gerster John F., Saint Paul, MN, US;

Bigg Dennis, Gif-sur-Yvette, FR;
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Rolland Alain, Palaiseau, FR;
Lanco Christophe, Dourdan, FR;
Ulibarri Gérard, Bures-sur-Yvette, FR;
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C 07 D 473/34, A 61 K 31/52, A 61 P 11/00

C 07 D 487/04, C 07 D 471/04, A 61 K 31/495, A 61 K
31/44, A 61 P 1/04

C 07 D 487/04, A 61 K 31/505, A 61 K 31/44, A 61 P
9/10,  // (C 07 D 487/04, C 07 D 249:00, C 07 D
239:00)

C 07 D 487/04, A 61 K 31/5025, A 61 P 25/20,  // (C
07 D 487/04, C 07 D 241:10)

2000-2177

2000-1947

2000-2947

2000-2952

EURO-CELTIQUE, S. A., Luxembourg, LU;

ASTRAZENECA AB, Södertälje, SE;

ASTRAZENECA UK LIMITED, London, GB;

FARMAK, A. S., Olomouc, CZ;

Purinové deriváty s inhibiční aktivitou vůči
fodfodiesteráze

Heterocyklické sloučeniny pro inhibici sekrece
žaludeční kyseliny, způsoby jejich přípravy a
farmaceutické prostředky s jejich obsahem

Nové triazolo(4,5-d)pyrimidiny, způsob jejich
přípravy a farmaceutický prostředek, který je
obsahuje

Způsob přípravy 6-(5-chlorpyrid-2-yl)-5-
hydroxy-7-oxo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo/3,4-
b/pyrazinu

11.12.1998

18.11.1998

05.02.1999

11.08.2000

PCT/US98/26293

PCT/SE98/02091

PCT/SE99/00154

WO 99/31102

WO 99/28322

WO 99/41254

Švorčík Otakar 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;
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17.02.1998, 26.10.1998

1997/069371

1997/9704404

1998/9800458, 1998/9803669

US

SE

SE, SE
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(74)
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hydroxy-3-(4-oxo-4,6-dihydroindolizino[1,2-b]chinolin-2-
yl)pentanovou, mají silnou biologickou aktivitu inhibice
topoisomerázy I a/nebo topoisomerázy II.

Sloučenina obecného vzorce I, kde R3 je vybráno ze
skupiny zahrnující C1-10alkyl, C1-10alkenyl, C3-

10cykloalkyl, C4-10cykloalkylalkyl, C3-10cykloalkenyl, kde
uvedený alkyl, alkenyl, cykloalkyl, cykloalkylalkyl nebo
cykloalkenyl je případně substituován v jedné poloze
hydroxy; nebo benzyl, kde uvedený benzyl je případně
substituován v jedné nebo dvou polohách s halogenem,
alkoxy, cykloalkoxy nebo polycykloalkylem a kde uvedená
alkylová část uvedeného alkoxy nebo cykloalkoxylového
substituentu je případně substituována v jedné poloze
hydroxy; R8 je vybráno ze skupiny zahrnující vodík, C1-

10alkyl, C1-10alkenyl, C3-10cykloalkyl, C4-10cykloalkylalkyl
nebo C3-10cykloalkenyl, kde uvedený alkyl, alkenyl,
cykloalkyl, cykloalkylalkyl nebo cykloalkenyl je případně
substituován v jedné poloze hydroxy; nebo benzyl, kde
uvedený benzyl je případně substituován v jedné nebo
dvou polohách halogenem, alkoxy, cykloalkoxy nebo
polycykloalkylem a kde uvedená alkylová část uvedeného
alkoxy nebo cykloalkoxylu je případně substituována v
jedné poloze hydroxy; R6a a R6b jsou nezávisle vybrány ze
skupiny zahrnující vodík, C1-10alkyl, C1-10alkenyl, C3-

10cykloalkyl, C4-10 cykloalkylalkyl nebo C3-10cykloalkenyl,
kde uvedený alkyl, alkenyl, cykloalkyl, cykloalkylalkyl
nebo cykloalkenyl je případně substituován v jedné poloze
hydroxy; a její farmaceuticky přijatelné soli.

Předložený vynález se týká heterocyklických sloučenin
obecného vzorce (I), ve kterém je fenylová část
substituována nižším alkylem v poloze 2 a 6, které
inhibují exogenně nebo endogenně stimulovanou sekrecí
žaludeční kyseliny a mohou tedy být použity při prevenci
a léčbě gastrointestinálních zánětlivých nemocí.

Jsou popsány nové triazolo[4,5-d]pyrimidinové deriváty
obecného vzorce I, jejich použití jako léčiv, farmaceutické
prostředky, které je obsahují a způsoby jejich přípravy.

Způsob přípravy 6-(5-chlorpyrid-2-yl)-5-hydroxy-7-oxo-
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Starke Ingemar, Mölndal, SE;

Brown Roger, Loughborough, GB;
Pairaudeau Garry, Loughborough, GB;
Springthorpe Brian, Loughborough, GB;
Thom Stephen, Loughborough, GB;
Willis Paul, Loughborough, GB;

Hradil Pavel doc. Ing. CSc., Bohuňovice, CZ;
Gabriel Roman Ing., Olomouc, CZ;
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Kolínek Jiří Ing., Olomouc, CZ;
Grepl František Ing., Olomouc, CZ;
Novotný Jan Ing., Olomouc, CZ;
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C 07 D 495/10, C 07 D 413/14, C 07 D 417/14, C 07 D
413/06, C 07 D 417/06, C 07 D 491/107, C 07 D
498/10, C 07 D 471/10, A 61 K 31/5377, A 61 K
31/553, A 61 K 31/438, A 61 K 31/54, A 61 P 29/00, A
61 P 37/08, A 61 P 11/06, A 61 P 11/08

C 07 D 498/06, A 61 K 31/535, A 61 P 25/24

C 07 D 513/04, C 07 D 487/04, C 07 D 471/04, C 07 D
405/14, A 61 K 31/445, A 61 P 25/00

C 07 D 513/10, C 07 D 277/42, C 07 D 417/12, C 07 D
513/04, A 61 K 31/425, A 61 P 25/00, A 61 P 25/16

2000-2051

2000-2316

2000-3147

1999-3260

SANKYO COMPANY LIMITED, Tokyo, JP;

THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF
CALIFORNIA, Oakland, CA, US;

JANSSEN PHARMACEUTICA N. V., Beerse, BE;

KNOLL AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen,
DE;

Acylované hetero-alicyklické deriváty

Benzoxazinové sloučeniny pro zvýšení
synaptické odezvy

Inhibitory přenosu glycinu

Terapeutická činidla

04.12.1998

16.12.1998

26.02.1999

09.03.1998

PCT/JP98/05500

PCT/US98/27027

PCT/EP99/01308

WO 99/28307

WO 99/33469

WO 99/45011

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

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

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

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

04.12.1997

24.12.1997

06.03.1998

15.03.1997

1997/334608

1997/998300

1998/98200700

1997/9705428

JP

US

EP

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]-pyrazinu vzorce I z 6-(5-
chlorpyrid-2-yl)-5,7-oxo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-
b]pyrazinu vzorce II, reakcí borohydridem sodným v
kapalném organickém amidu za přítomnosti vody při
teplotách od -10°C do 70°C.

Sloučenina obecného vzorce I, nebo její farmaceuticky
přijatelná sůl, ester nebo jiný derivát, kde R1 je případně
substituovaná cykloalkylová skupina nebo případně
substituovaná nasycená heterocyklická skupina; R2 je
případně substituovaná arylová skupina nebo případně
substituovaná heteroarylová skupina; A je methylenová,
karbonylová nebo sulfonylová skupina; B je jednoduchá
vazba, alkylenová nebo alkenylová skupina; D je atom
kyslíku nebo atom síry; G je alkylenová nebo alkenylová
skupina; L je skupina obecného vzorce -N(R3)- nebo -
C(R4)(R5)-, kde R3 je případně substituovaná arylová
skupina nebo případně substituovaná heteroarylová
skupina; R4 je vodík, případně substituovaná arylová
skupina, případně substituovaná heteroarylová skupina,
případně substituovaná cykloalkylová skupina nebo
případně substituovaná nasycená heterocyklická skupina;
R5 je alkylová skupina případně substituovaná
aminoskupinou, aminoskupina, případně substituovaná
acylaminoskupina, hydroxyskupina, případně
substituovaná hydroxyalkylová skupina, alkoxyskupina
nebo -CO-R6, kde R6 je alkylová skupina, alkoxyskupina
nebo aminozbytek; nebo R4 spolu s R5 tvoří
cykloalkanový kruh, cykloalkenylový kruh, nasycený
heterocyklický kruh; R7 je alkylová skupina; Z je dva
atomy vodíku nebo atom kyslíku; n je 0, 1 nebo 2.
Sloučeniny mají selektivní antagonistický účinek proti
Nk2 receptorům. Farmaceutický prostředek a použití
sloučenin pro výrobu léčiva proti astmatu, bronchitidě,
rýmě, alergii nebo inkontinenci moči.

Benzoxazinové sloučeniny obsahující určitý
benzoxazinový kruhový systém a jejich prekurzory, které
jsou vhodné pro zvýšení synaptických odezev
zprostředkovaných receptory AMPA. Uvedené jsou rovněž
způsoby přípravy těchto sloučenin a způsoby jejich použití
při léčbě subjektů trpících zhoršenou nervovou nebo
intelektuální funkcí způsobenou snížením počtu
excitačních synapsí nebo počtu AMPA receptorů.
Sloučeniny podle vynálezu je také možno použít pro léčbu
bez příznaků poškození uvedených funkcí pro zlepšení
účinnosti při osvojování senzoricko-motorických a
kognitivních úloh, která je závislá na mozkové síti
využívající receptory AMPA a pro zlepšení kódování
informace v paměti.

Využití inhibitorů přenosu glycinu, α,α-difenyl-l-
piperidinbutanamidů k přípravě léků pro léčbu poruch
centrálního a periferního nervového systému, především
psychóz, bolestivých stavů, epilepsie,
neurodegenerativních chorob (Alzheimerova choroba),
mrtvice, úrazů hlavy, roztroušené sklerózy, a jiných.
Řešení zahrnuje zcela nové sloučeniny, jejich přípravu a
farmaceutické formy.
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(21)

(71)

(71)

(71)
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Nishi Takahide, Tokyo, JP;
Yamaguchi Takeshi, Tokyo, JP;

Rogers Gary A., Santa Barbara, CA, US;
Marrs Christopher, Foothill Ranch, CA, US;

Luyten Walter Herman Maria Louis, Beerse, BE;
Janssens Frans Eduard, Beerse, BE;
Kennis Ludo Edmond Josephine, Beerse, BE;

Cheetham Sharon Crawford, Nottingham, GB;
Kerrigan Frank, Nottingham, GB;
Jones Colin Gerhard Pryce, Nottingham, GB;
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C 07 F 5/02, C 07 F 5/06, C 08 F 10/00, C 08 F 4/76

C 07 F 17/00, C 08 F 10/00

C 07 F 17/00, C 08 F 10/00

C 07 H 1/08, C 07 K 14/00, B 01 J 19/00

2000-2910

2000-924

2000-925

2000-1775

THE DOW CHEMICAL COMPANY, Midland, MI,
US;

THE DOW CHEMICAL COMPANY, Midland, MI,
US;

THE DOW CHEMICAL COMPANY, Midland, MI,
US;

PROTOGENE LABORATORIES, INC., Menlo Park,
CA, US;

Aktivátory katalyzátorů obsahující
expandované anionty

Cyklopentafenanthrenylové kovové komplexy
a způsob polymerace olefinů

Bimetalické komplexy a katalytické systémy
pro polymeraci na bázi těchto komplexů

Způsob syntézy oligonukleotidů s použitím
vysokovroucích rozpouštědel

17.02.1999

10.08.1998

28.08.1998

10.11.1998

PCT/EP98/01358

PCT/US99/03413

PCT/US98/16615

PCT/US98/17860

PCT/US98/23756

WO 98/41528

WO 99/42467

WO 99/14221

WO 99/14222

WO 99/25724

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

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

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

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

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

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

20.02.1998

15.09.1997, 27.07.1998

15.09.1997, 10.07.1998

13.11.1997

1998/075329

1997/059000, 1998/122958

1997/060712, 1998/092294

1997/970115

GB

US

US, US

US, US

US

(32)

(32)

(32)

(32)

(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)

Sloučeniny obecného vzorce I a jejich farmaceuticky
vhodné soli ve formě jednotlivých enantiomerů, racemátů
nebo jiných směsí enantiomerů, přičemž jednotlivé
substituenty mají specifické významy. Jsou vhodné pro
výrobu farmaceutických prostředků pro ošetřování
depresí, stavu úzkosti, Parkinsonovy nemoci, obezity,
poruch vědomí, záchvatů, neurologických poruch a jako
neuroprotektivní činidla k ochraně proti stavům, jako je
mrtvice.

Sloučenina použitelná jako aktivátor katalyzátoru
odpovídající obecnému vzorci   (A*+a)b(Z*J*j)-cd, ve kterém
A* znamená kation mající náboj +a, Z*znamená
aniontovou skupinu s 1 až 50, výhodně s 1 až 30, atomy
nepočítaje v to atomy vodíku a dále obsahující dvě nebo
více míst Lewisových bází, J* nezávisle jeden na druhém
znamenají Lewisovu kyselinu koordinovanou k alespoň
jednomu místu Lewisovy báze skupiny Y* a případně dvě
nebo více takových skupin J* může být spojeno
dohromady ve zbytku majícím násobnou Lewisovu
kyselou funkci, j znamená číslo od 2 do 12 a a,b,c a d
znamenají celá čísla od 1 do 3 s výhradou spočívající v
tom, že součin a x b je roven součinu c x d.

Komplexy kovu ze skupiny 4 obsahující
cyklopentafenanthrenylový ligand, jeho katalytický derivát
a jejich použití jako katalyzátorů pro polymeraci olefinů,
zejména pro kopolymeraci ethylenu a vinylaromatického
monomeru. Výsledné kopolymery jsou homogenní,

pseudo-statistické kopolymery ethylenu a
vinylaromatického monomeru, které mají  "cluster-index"
CIES menší než 1,0 a obsah polymerizovaného
vinylaromatického monomeru menší než 50 molových
procent.

Komplexy kovů ze skupin 3 až 6 nebo ze skupiny
lanthanidů mající dvě kovová centra, katalyzátory na bázi
těchto komplexů získané zkombinováním těchto
komplexů se silnou Lewisovou kyselinou, solí
Bronstedovy kyseliny, solí obsahující kationtové oxidační
činidlo nebo podrobením objemové elektrolýzy
v přítomnosti kompatibilního inertního ne-koordinačního
aniontu, a použití těchto katalyzátorů pro polymeraci
olefinů, diolefinů a/nebo acetylenicky nenasycených
monometrů.

Způsob snížení odpařování kapalného roztoku činidla při
chemické mikrosyntéze v pevné fázi molekuly obsahující
podjednotky na povrchu pevného podkladu v otevřeném
prostředí. Způsob zahrnuje stupně (1) zajišťující otevřený
povrch na pevném podkladu obsahující nejméně jedno
vazebné místo, jež je funkcionalizovaného reaktivní
chemickou skupinou, a (B) ukládání v zásadě
regulovaného a nepatrného objemu kapalného roztoku
činidla na povrch podkladu v kontaktu s vazebným
místem. Roztok činidla obsahuje reakční složky obsažené
v nejméně jednom poměrně vysokovroucím rozpouštědle
na rozdíl od standardních organických rozpouštědel pro
taková reakční činidla. Použití vysokovroucího
rozpouštědla značně zmenšuje odpařování roztoku činidla
v otevřeném prostředí při syntéze na pevném podkladu,
přičemž umožňuje zachování značně vysokého výtěžku
reakce.
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(21)

(71)

(71)

(71)
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Timmers Francis J., Midland, MI, US;
Arriola Daniel J., Midland, MI, US;

Patton Jasson T., Midland, MI, US;
Marks Tobin J., Evanston, IL, US;
Li Liting, Evanston, IL, US;

Brennan Thomas M., San Francisco, CA, US;
Frauendorf Albrecht W., Union City, CA, US;
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C 07 H 3/06, C 12 P 19/00

C 07 H 13/00

C 07 H 13/00

C 07 H 13/00

1999-1217

1999-2653

1999-2671

1999-2672

MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, CZ;

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

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

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

Způsob přípravy iso-globotriosy a jejich
derivátů

Purifikace polyolových polyesterů mastných
kyselin s využitím míchací nádoby s řízeným
mícháním

Oleje na vaření a smažení se sníženou
energetickou hodnotou, zlepšenou
hydrolytickou stabilitou a způsob jejich
přípravy

Čištění polyolpolyesterů mastných kyselin s
využitím míchací nádoby s kontrolovaným
mícháním

07.04.1999

28.01.1998

09.01.1998

30.01.1998

PCT/US98/01557

PCT/US98/00608

PCT/US98/01757

WO 98/33804

WO 98/33803

WO 98/33805

Patentové a licenční služby
Kancelář AV ČR, tř. Politických vězňů 7, Praha 1,
11121;

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

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;
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31.01.1997

31.01.1997

31.01.1997

1997/036694

1997/036694

1997/036694

US

US

US

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Způsob spočívá v tom, že se na laktosu nebo nitrofenyl-β-
laktosid působí proteasou nebo lipasou v přítomnosti
donoru acylového zbytku v organickém rozpouštědle s
množstvím vody menším než 1 % za teploty 4 - 65°C. Na
vzniklý derivát laktosy se po izolaci působí α-
galaktosidasou za přítomnosti nitrofenyl α-D-
galaktopyranosidu v pufru o pH 3 - 8 za teploty 4 - 65°C a
produkt reakce se po izolaci popřípadě deacyluje
působením methoxidu sodného v methanolu za vzniku iso-
globotriosy nebo nitrofenyl-β-iso-globotriosidu.

Způsob zpracování polyolových polyesterů mastných
kyselin zahrnuje plnění surového polyolového polyesteru
mastné kyseliny obsahujícího nečistoty a mýdla a pracího
roztoku do míchací nádoby a dispergování obsahu na
směs. Zpracovaná směs se nechá usadit a rozdělit na dvě
fáze. První fáze obsahuje polyolový polyester mastné
kyseliny, druhá fáze obsahuje prací roztok, mýdlo a
nečistoty. Zpracovaný polyolový polyester mastné kyseliny

se vyrábí zde popsaným postupem. Nečistoty rozpustné v
pracím roztoku, jako např. barevné hmoty apod., patří
mezi nečistoty odstranitelné předkládaným postupem.
Prací roztok obsahuje chelatační látky usnadňující
odstraňování nečistot, jako jsou stopové kovy.

Řešení se týká způsobu přípravy olejů na vaření a smažení
se sníženou energetickou hodnotou, které obsahují
nestravitelné polyol-polyestery, mají zlepšenou barevnou
stabilitu a zlepšenou stabilitu vůči hydrolýze během
smažení. Uvedený způsob zahrnuje v prvním stupni
zpracování surového polyol-polyesteru s iontově
výměnným ligandem obsaženým ve vodné fázi, kde tímto
zpracováním se převedou divalentní mýdla kovů obsažená
v surovém polyol-polyesteru na monovalentní mýdla. Tato
movalentní mýdla a iontově výměnné ligandy se pak z
polyol-polyolu odstraní a získá se tak zpracovaný polyol-
polyester pro použití jako olej pro vaření a smažení, který
obsahuje méně než asi 550 ppb divalentních iontů kovů.
Uvedený olej, dále zpracovaný obvyklými průmyslovými
způsoby má obsah volných mastných kyselin menší než
asi 500 ppm. Výhodně mají dále oleje na vaření a smažení
připravené způsobem podle řešení hodnotu červeného
zbarvení podle Lovibonda menší než asi 6, výhodně menší
než asi 4.

Způsob čištění polyolových polyesterů mastných kyselin,
zahrnující dávkování nerafinovaného polyolového
polyesteru a pracího roztoku do míchací nádoby a
dispergování obou fází za vzniku směsi. Po usazení jsou
fáze separovány, přičemž do fáze pracího roztoku přejdou
nečistoty, mýdlo a katalyzátor z fáze polyolového
polyesteru. Čištěné polyolové polyestery mastných  kyselin
jsou vhodné pro potravinářské použití, např. jako
nízkokalorické tuky.
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C 07 H 15/04, C 08 G 63/00

C 07 H 15/04, C 08 B 37/00, A 61 K 31/702, A 61 P
7/02

C 07 H 17/075, A 61 K 31/7048, A 61 P 31/04

C 07 J 41/00, C 07 J 43/00, C 07 J 31/00, A 61 K
31/565, A 61 K 31/58, A 61 P 5/32, A 61 P 35/00, A 61
P 17/14

2000-2401

2000-2636

2000-2523

2000-2393

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

SANOFI-SYNTHELABO, Paris, FR;
AKZO NOBEL N. V., Arnhem, NL;

HOECHST MARION ROUSSEL, Puteaux, FR;

SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin, DE;

Způsob isolace alkoholu na bázi nižšího alkylu
ze stripovací směsi

Nové pentasacharidy, způsob jejich přípravy a
farmaceutické kompozice, které je obsahují

Nové aromatické amidy, jejich postup přípravy
a jejich použití jako léčiva

22.12.1998

13.01.1999

07.01.1999

PCT/US98/27275

PCT/FR99/00045

PCT/FR99/00014

WO 99/35152

WO 99/36428

WO 99/35155

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

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14000;
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Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha 1, 11000;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

09.01.1998

19.01.1998

08.01.1998, 15.10.1998

1998/072388

1998/9800514

1998/9800116, 1998/9812936

US

FR

FR, FR

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Způsoby odstraňování alkoholu na bázi nižšího alkylu
z polyesterové směsi polyesteru polyolu a mastné kyseliny
a alkoholu na bázi nižšího alkylu zahrnují (a) uvedení
polyesterové směsi do styku se stripovací směsí zahrnující
inertní stripovací plyn, až asi 10 000 ppm alkoholu na bázi
nižšího alkylu a až asi 2 000 ppm kyslíku, přičemž
nejméně část alkoholu na bázi nižšího alkylu se převede
z polyesterové směsi do stripovací směsi, čímž se zvýší
koncentrace alkoholu na bázi nižšího alkylu ve stripovací
směsi a (b) oddělení stripovací směsi od polyesterové
směsi. Způsoby dále zahrnují ( c ) stlačování stripovací
směsi k zvýšení tlaku, (d) chlazení stripovací směsi
k snížení její teploty, čímž zkondenzuje nejméně první
část alkoholu na bázi nižšího alkylu na kapalinu (e)
oddělení zkondenzovaného alkoholu na bázi nižšího
alkylu ze stripovací směsi k snížení množství alkoholu na
bázi nižšího alkylu ve stripovací směsi na rozsah od 1 ppm
do 10 000 ppm a (f) nasměrování výsledné stripovací
směsi do expanzní turbiny (64) ve které je snížena teplota
a tlak stripovací směsi. Energie vyplývající ze snížení
teploty stripovací směsi a tlaku v expanzní turbině (64) se
používá ke stlačení stripovací směsi oddělené od
polyesterové směsi.

Pentasacharid v kyselé formě a jeho farmaceuticky
upotřebitelné soli, jejichž aniontová forma má vzorec I, ve
kterém R1 je alkylová skupina obsahující 1 až 3 atomy
uhlíku; R je atom vodíku nebo skupina -SO3, alkylová
skupina obsahující 1 až 3 atomy uhlíku nebo acylová
skupina obsahující 2 až 3 atomy uhlíku; T je atom vodíku
nebo ethylová skupina; n je číslo 1 nebo 2.

Sloučeniny obecného vzorce I, kde Y je kyslík. N-Nalk1
nebo NOalk2 X znamená vodík, hydroxyl, alkyl, alkenyl,
alkinyl, alkoxy, CONOR nebo NRcRd, kde Rc a Rd jsou
vodík nebo alkyl; Z znamená vodík, halogen nebo volnou,
etherifikovanou nebo esterifikovanou OH; R2 znamená
vodík nebo halogen; R3 znamená vodík, alkyl nebo
halogen; R znamená vodík nebo alkyl; R1 znamená vodík,
alkyl, alkenyl nebo alkinyl; R5 znamená vodík nebo O-
alkyl; R6 znamená alkyl nebo CH2-O-alkyl a R7 je vodík
nebo alkyl; nebo R6 a R7 tvoří s atomem uhlíku, který nese
cyklickou skupinu obsahující do 8 atomů uhlíku.
Sloučeniny obecného vzorce I mají antibiotické vlastnosti.
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C 07 K 1/00, C 07 H 21/00, A 61 K 31/7084, A 61 P
35/00, A 61 P 37/04

C 07 K 5/00, C 07 K 5/08, A 61 K 38/05, A 61 P 7/02,
A 61 P 9/10

C 07 K 5/06, A 61 K 38/05, C 07 D 471/04, C 07 D
211/78, A 61 K 38/25, A 61 P 5/48,  // (C 07 D 471/04,
C 07 D 231:00, C 07 D 221:00)

C 07 K 5/062, A 61 K 38/05, A 61 P 31/04

2000-993

1999-3880

1999-4585

2000-224

WASHINGTON UNIVERSITY, St. Louis, MO, US;

AKZO NOBEL N. V., Arnhem, NL;

PFIZER PRODUCTS INC., Groton, CT, US;

PFIZER PRODUCTS INC., Groton, CT, US;

11ß-halogen-7alfa-substituované estratrieny,
jejich použití a farmaceutický prostředek tyto
látky obsahující

Mamaglobin, secernovaný protein specifický
pro karcinom prsu

Inhibitory serinové proteázy

Způsob ošetřování odolnosti proti inzulinu
sekretagogy růstového hormonu

Alatrofloxacinové paranterální komposice

23.12.1998

18.09.1998

28.04.1998

05.06.1998

23.07.1998

PCT/EP98/08470

PCT/US98/17991

PCT/EP98/02587

PCT/IB98/00876

PCT/IB98/01122

WO 99/33855

WO 99/14230

WO 98/50420

WO 98/58949

WO 99/06430

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

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

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

Hořejš Milan Dr. Ing., Národní 32, Praha 1, 11000;(72)
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(54)
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(54)
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(22)

23.12.1997, 10.02.1998

18.09.1997

02.05.1997

25.06.1997

01.08.1997

1997/19758390, 1998/19806357

1997/933149

1997/97201286

1997/050790

1997/054246

DE, DE
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EP
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(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)

11β-Halogen-7α-substituovaných estratrieny obecného
vzorce I, ve kterém mají substituenty R3, R7, R11 a R17

specifické významy, jejich použití jako antiestrogenů a
farmaceutické prostředky tyto látky obsahující.

Purifikovaná a izolovaná sekvence DNA a  kódovaný
secernovaný pro prs specifický protein, mamaglobin.
Způsoby záchytu karcinomu prsu na základě zvýšené
exprese sekrece mamaglobinu nádorovými buňkami
karcinomu prsu. Způsoby detekují a/nebo kvantifikují
přítomnost mamaglobinu nebo mRNA kódující
mamaglobin. Použití při léčbě karcinomu prsu.

Inhibitory serinové proteázy obecného vzorce I, R1SO2-B-
X-Z-C(O)-Y, kde jednotlivé symboly mají specifický
význam, jsou látky, které je možno použít k léčení nebo
prevenci chorob, souvisejících s thrombinem, zejména k
léčení a prevenci infarktu myokardu, thrombózy a
mozkové mrtvice ve formě farmaceutického prostředku,
který rovněž tvoří součást řešení. Použití těchto látek pro
výrobu farmaceutických prostředků se zmíněným
účinkem.

Sloučenina obecného vzorce I, nebo její stereoizomerní
směsi, diastereomery obohacených, diastereomerně
čistých, enantiomery obohacených nebo enanciomerně
čistých izomerů nebo její farmaceuticky přijatelné soli a
prodrogy. Sloučeniny obecného vzorce I jsou  sekretagogy
růstového hormonu a jako takové zvyšují hladinu
endogenního růstového hormonu. Meziprodukty, které
jsou užitečné pro přípravu sloučeniny obecného vzorce I a
způsoby pro přípravu těchto meziproduktů. Použití
sloučeniny obecného vzorce I při léčení diabetu a stavu
odolnosti vůči insulinu.

Alatrofloxacinmesylat v podstatě prostý méně polárních
nečistot, parenterální kompozice altrofloxacinmesylatu pro
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C 07 K 5/075, C 07 K 1/14, C 07 K 1/16, A 23 L 1/236

C 07 K 7/06, A 01 N 63/02, C 12 N 1/20,  // (C 12 N
1/20, C 12 R 1:125)

C 07 K 7/06, A 61 K 38/08,  // A 61 P 31/04

C 07 K 7/56, A 61 K 38/12

2000-1496

1999-3757

2000-2995

2000-2113

AJINOMOTO CO., INC., Tokyo, JP;

AGRAQUEST, INC., Davis, CA, US;

AVENTIS PHARMA S. A., Antony, FR;

HOECHST MARION ROUSSEL, Puteaux, FR;

Zlepšený způsob čištění derivátu aspartamu

Nový kmen Bacillus pro kontrolu onemocnění
rostlin a mandelinky Diabrotica
undecimpunctata

Deriváty streptograminů, způsob jejich
přípravy a kompozice tyto deriváty obsahující

21.10.1998

08.05.1998

24.02.1999

PCT/JP98/04783

PCT/US98/09471

PCT/FR99/00409

WO 99/20648

WO 98/50422

WO 99/43699

Matějka Jan JUDr., Národní 32, Praha 1, 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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(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

23.10.1997

09.05.1997

26.02.1998

1997/290216

1997/853753

1998/9802316

JP

US

FR

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

použití k léčení bakteriálních infekcí a způsobů čištění
alatrofloxacinmesylatu.

Při dělení a čištění methylesteru N-[N-(3,3-dimethyl-
butyl)-L-α-aspartyl]-L-fenylalaninu, připraveného
reduktivní alkylací aspartamu (APM) 3,3-
dimethylbutylaldehydem, je možné ve výchozím materiálu
obsažený APM, který se obtížně odděluje pouhou
rekrystalizací surových krystalů reakčního produktu,
oddělit a odstranit ze zahuštěné reakční směsi reduktivní
alkylace, nebo ze surových krystalů z této směsi, extrakcí
specifickým organickým rozpouštědlem a dále se může
oddělit N,N-di (3,3-dimethylbutyl)-APM jako vedlejší
produkt, a to oddělením a odstraněním dělicími a čisticími
postupy, kterými jsou krystalisace, chromatografie,
extrakce, působení aktivního uhlí. Výsledkem je možnost
účinného vyčištění methylesteru N-[N-(3,3-
dimethylbutyl)-L-α-aspartyl)-L-fenylalaninu, který je
sladidlem s vysokým stupněm sladkosti, a možnost
průmyslové výroby derivátu APM o vysoké čistotě.

Nový kmen Bacillus subtilis, který produkuje antibiotika a
metabolity mající insekticidní, antifugální a
antibakteriální aktivitu. Supernatant tohoto nového kmene
obsahuje účinný insekticidní, antifugální a antibakteriální
agens. Metabolit aktivní proti mandelince Diabrotica
undecimpunctata, který má nízkou molekulovou hmotnost
(< 1000 daltonů), je produkován do supernatantu a je
extrahovatelný organickými rozpouštědly. Způsoby
ochrany nebo léčby rostlin v případě houbových a
bakteriálních infekcí a napadení mandelinkou Diabrotica
undecimpunctata zahrnující krok v němž je rostlině
aplikováno účinné množství nového kmene Bacillus
subtilis produkujícího antibiotikum/metabolit nebo účinné
množství antibiotika/metabolitu produkovaných novým
kmenem Bacillus subtilis nebo kombinace obou možností,
a výhodně tento krok dále zahrnuje použití jiného
bakteriálního kmene produkujícího antibiotikum a/nebo
chemického pesticidu. Způsoby zabránění vzniku
houbových nebo bakteriálních infekcí nebo jejich léčby

aplikací kompletních kultivačních tekutin bakteriáních
kultur nebo supernatantů získaných z kultur samotného
nového kmene Bacillus subtilis nebo v jeho kombinaci s
chemickými pesticidy a/nebo jinými agens biologické
kontroly. Nové antifugální a natibakteriální sloučeniny,
které se označují jako agrastatiny, a novou kombinaci
obsahující iturin typu A, plipastatin, surfaktin a agrastatin.
Způsoby léčby a ochrany rostlin v případě houbových a
bakteriálních infekcí a v případě napadení mandelinkou
Diabrotica undecimpunctata, zahrnující podání nových
agrastatinů a nové kombinace zahrnující iturin typu A,
plipastatin, surfaktin a agrastatin.

Deriváty skupiny B streptograminů obecného vzorce I, ve
kterém jednotlivé symboly mají specifický význam, jakož
i jejich soli. Tyto deriváty jsou obzvláště zajímavé jako
antibakteriální činidla a to případně v kombinaci s alespoň
jedním derivátem streptograminu skupiny A.
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C 07 K 14/00, A 61 K 38/00, A 61 K 39/02, A 61 P
37/04

C 07 K 14/01, C 07 K 14/285, C 07 K 14/315, A 61 K
38/16, A 61 K 39/09, A 61 K 39/102, A 61 P 35/00

C 07 K 14/205, A 61 K 39/106, G 01 N 33/569, A 61 P
1/04

2000-106

2000-2376

1999-4449

NORTH AMERICAN VACCINE, INC., Columbia,
MD, US;

SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S. A.,
Rixensart, BE;

ASTRA AKTIEBOLAG, Södertälje, SE;

Deriváty echinokandinu, způsob jejich přípravy
a jejich aplikace jako antifungálních činidel

Modifikovaný pneumolysinový polypeptid
mající zeslabenou hemolytickou aktivitu a
způsob jeho přípravy

Vakcína

Vakcínové kompozice obsahující Helicobacter
pylori FlgE polypeptid

09.12.1998

21.07.1998

18.12.1998

08.06.1998

PCT/FR98/02671

PCT/US98/14716

PCT/EP98/08563

PCT/SE98/01093

WO 99/29716

WO 99/03884

WO 99/33868

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

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4,
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Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;
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(57)

(57)

Sloučeniny obecného vzorce I, kde buď R1 a R2 je H, OH,
alkyl, popřípadě substituovaný, nebo NR1 tvoří s uhlíkem
nesoucím NR1R2 dvojnou vazbu a R2 je XRa, kde X je
O, NH nebo N-alkyl a Ra je H, alkyl, popřípadě
substituovaný, R je řetězec obsahující až 10 atomů uhlíku,
popřípadě obsahující jeden nebo několik heteroatomů,
jednu nebo několik heterocyklických skupin, T je H, CH2,
CH2CONH2, CH2C≡N,   (CH2)2NH2, Y je H, OH, halogen,
W je H, OH, Z je H, OR, CH3. Tyto sloučeniny mají
antifungální vlastnosti.

Modifikované pneumolysinové polypeptidy, jejichž
aminokyselinová sekvence je na obr., které si zachovávají
imunogenní přirozenost pneumolysinu, ale mají
redukovanou nebo nedetegovatelnou hemolytickou
aktivitu ve srovnání s nativním pneumolysinem. Metoda
pro tvorbu nových pneumolysinových variant s těmito
žádanými charakteristickými vlastnostmi. Imunogenní
prostředky použitelné jako farmaceutické prostředky,
obsažené ve vakcínách, ve kterých je netoxický

modifikovaný pneumolysin použit ke stimulaci ochranné
imunity proti Streptococcus pneumoniae. Vakcíny mohou
být prostředky, ve kterých je modifikovaný pneumolysin v
konjugaci s bakteriálními polysacharidy nebo může být
nesen oslabeným virovým vektorem. Metoda pro použití
netoxického, modifikovaného pneumolysinového toxoidu
ke stimulaci protilátek proti Streptococcus pneumoniae v
ošetřených individuích, které jsou potom izolovány a
transferovány do jiných individuí, čímž jim udělují
ochranu proti Streptococcus pneumoniae.

Fúzní proteiny lidského papilomaviru (HPV) spojené s
imunologickým fúzním partnerem, který antigenu HPV
poskytuje epitopy pomocných buněk T.Vakcinační
formulace použitelné při léčbě nebo profylaxi nádorů
indukovaných HPV.
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C 07 K 14/22, C 12 N 15/31, A 61 K 39/095, A 61 P
31/04

C 07 K 14/47, A 61 K 38/17, A 61 P 25/28
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C 07 K 14/575, A 01 K 67/027, C 12 N 15/62, A 61 K
48/00, A 61 P 9/10

2000-2172

1999-3464

2000-2056

2000-2214

THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND, Brisbane,
AU;
ISIS INNOVATION LIMITED, Oxford, GB;

THE GOVERNORS OF THE UNIVERSITY OF
ALBERTA, Edmonton, CA;

MERCK & CO., INC., Rahway, NJ, US;

HORMOS MEDICAL OY LTD., Turku, FI;

Izolovaný polypeptid nebo jeho fragment nebo
jejich varianta či derivát, izolovaná sekvence
nukleové kyseliny, způsob získávání homologů
nukleotidové sekvence, expresní vektor,
hostitelská buňka, způsob přípravy
rekombinantního polypeptidu, protilátka nebo
její fragment, způsob detekce N.
MENINGITIDIS, způsob diagnostiky infekce N.
MENINGITIDIS, použití polypeptidu, použití
sekvence nukleové kyseliny, použití
oligonukleotidových primerů, použití
protilátky, použití farmaceuticky účinného
množství polypeptidu a protilátky,
farmaceutický prostředek, způsob prevence
nebo léčby infekce N. MENINGITIDIS, způsob
identifikace imunoreaktivního fragmentu
polypeptidu

Peptidické fragmenty myelinového bazického
proteinu, jejich farmaceutické kompozice a
jejich použití při léčbě sklerózy multiplex

Konjugáty použitelné v léčbě karcinomu
prostaty

DNA molekula kódující mutantní prepro-
neuropeptid Y, mutantní signální peptid, a
jejich použití

14.12.1998

03.04.1998

25.11.1998

16.12.1998

PCT/AU98/01031

PCT/CA98/00290

PCT/US98/25358

PCT/FI98/00985

WO 98/56816

WO 99/31132

WO 98/45327

WO 99/28345

WO 99/32518

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

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

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

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

Smola Josef Ing., Mendlovo nám. 1a, Brno, 60300;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

12.12.1997

04.04.1997

02.12.1997, 02.03.1998

19.12.1997

1997/9726398

1997/2201841

1997/067110, 1998/9804399

1997/994946

GB

CA

US, GB

US

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

Vynález se týká polypeptidů a vakcínových kompozic pro
indukování obranné imunitní odpovědi na infekci
Helicobacterem pylori. Použití polypeptidů Helicobactera
pylori pro výrobu prostředků pro léčbu nebo profylaxi
infekce Helicobacterem pylori.

Povrchový polypeptid z Neisseria meningitidis, nukleová
kyselina a homologní nukleová kyselina kódující tento
protein. Expresní vektor, hostitelská buňka, rekombinantní
polypeptid, protilátka a farmaceutické prostředky,
obsahující tento polypeptid a nukleové kyseliny. Použití
pro léčení infekce způsobené Neisseria meningitidis.

Lidský myelinový bazický protein (h-MBP) má
molekulární váhu 18,5 KD a obsahuje 170
aminokyselinových zbytků. Byly vyrobeny syntetické
peptidy o délce v rozmezí asi od 8 do 25 zbytků a
pokrývající celou délku proteinu. Bylo ukázáno, že
protilátky h-MBP (anti-MBP) mohou být neutralizovány
syntetickými peptidy in vitro, které se shodují s h-MBP asi
od aminokyselinového zbytku 61 do aminokyselinového
zbytku 106. Peptidy, které se shodují s aminovým koncem

(asi zbytky 1 až 63) a karboxylovým koncem (asi zbytky
117 až 162) h-MBP neumožňují neutralizaci přečištěné
anti-MBP. Intratekální podávání peptidů MBP(75-95),
MBP(86-95) nebo MBP(82-98) způsobuje úplnou
vazebnou neutralizaci volných (F) anti-MBP, přičemž
nemění hladiny vázaných (B). Kontrolní peptid neměl
žádný účinek na hladiny (F) nebo (B) anti-MBP.
Intravenózní podávání MBP(75-95), MBP(86-95) nebo
MBP(82-98) způsobuje podstatný pokles úrovní (F) a (B)
anti-MBP v mozkomíšním moku. Podávání syntetických
peptidů MBP pacientům se sklerózou multiplex buď
interatekálně, nebo intravenózně nemělo žádné nepříznivé
neurologické účinky a nebyly pozorovány systémové
komplikace. Jako epitop (vazebné místo) MBP pro anti-
MBP sklerózy multiplex byla určena oblast mezi Pro 86 a
Pro95.

Konjugáty použitelné pro léčbu karcinomu prostaty
obsahující cytotoxické činidlo ze skupiny vinca alkaloidů,
navázané na oligopeptid štěpitelný volným prostatickým
specifickým antigenem.

Sekvence DNA, která obsahuje nukleotidovou sekvenci
kódující prepro-neuropeptid Y (preproNPY), kde
aminokyselina leucin v poloze 7 signálního peptidu, který
je částí zmíněného preproNPY, je nahrazena prolinem.
Mutovaný signální peptid, jako takový, nebo asociovaný s
jakýmkoliv dalším produktem štěpení preproNPY,
způsoby stanovení uvedené DNA sekvence nebo
uvedeného proteinu v biologických vzorcích. Použití při
diagnóze predispozice lidského jedince ke zvýšené hladině
sérového cholesterolu nebo LDL cholesterolu a při léčbě
lidského jedince s diagnózou predispozice ke zvýšené
hladině sérového cholesterolu nebo LDL cholesterolu.
Transgenní zvířata nesoucí buď mutovanou nebo normální
sekvenci.

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Peak Ian Richard Anselm, St. Lucia, AU;
Jennings Michael Paul, Carina, AU;
Moxon Richard E., Oxford, GB;

Warren Kenneth G., Edmonton, CA;
Catz Ingrid, Edmonton, CA;

Brady Stephen F., Rahway, NJ, US;
Feng Dong-Mei, Rahway, NJ, US;
Garsky Victor M., Rahway, NJ, US;

Koulu Markku, Turku, FI;
Karvonen Matti, Turku, FI;
Pesonen Ullamari, Turku, FI;
Uusitupa Matti, Kuopio, FI;
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C 07 K 16/18, G 01 N 33/68, A 61 K 39/395, A 61 P
9/14

C 07 K 16/28, A 61 K 39/395, C 12 N 5/20, C 12 P
21/08, A 61 P 35/00

C 08 B 37/06, C 08 L 5/06, A 23 L 1/0524

C 08 F 4/70, C 08 F 10/00, C 07 D 213/53, C 07 F
15/02, C 07 F 15/06

C 08 G 59/62, C 09 J 163/00, C 08 J 5/12

2000-1684

2000-2659

2000-2667

2000-673

2000-2379

AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH,
Frankfurt am Main, DE;

MERCK PATENT GMBH, Darmstadt, DE;

HERCULES INCORPORATED, Wilmington, DE,
US;

BP CHEMICALS LIMITED, London, GB;

HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF
AKTIEN, Düsseldorf, DE;

Protilátky proti fosforylovanému VASP
(fosfoprotein stimulovaný vazodilátorem),
hybridomové buňky pro jejich přípravu a
použití těchto protilátek

Monoklonální protilátka anti av-integrin a její
použití k inhibici vazby avbeta6-integrinu na
fibronektin

Pektin pro použití v těstovitých hmotách,
způsob jeho přípravy, těstovité hmoty
obsahující pektin, jakož i jejich použití

Polymerační katalyzátory

06.11.1998

11.01.1999

18.01.1999

02.09.1998

PCT/EP98/07103

PCT/EP99/00101

PCT/DK99/00026

PCT/GB98/02638

WO 99/24473

WO 99/37683

WO 99/37685

WO 99/12981
Kubát Jan Ing., Přístavní 24, Praha 7, 17000;

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

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

Čermák Karel Dr., Národní třída 32, Praha 1, 11000;
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(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

07.11.1997, 26.03.1998

23.01.1998

20.01.1998

05.09.1997, 21.10.1997, 12.03.1998, 20.03.1998,
27.03.1998, 07.05.1998

1997/19749091, 1998/079375

1998/98101108

1998/00069

1997/9718775, 1997/9722104, 1998/9805336,
1998/9806106, 1998/9806661, 1998/9809598

DE, US

EP

DK

GB, GB, GB, 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)

(57)

(57)

(57)

(57)

Protilátky proti VASP (fosfoprotein stimulovaný
vazodilátorem), které se váží na VASP jako na antigen
pouze tehdy, je-li VASP přítomen ve fosforylované formě,
a dále se vynález týká hybridomových buněk pro přípravu
protilátek a použití těchto protilátek nebo jejich fragmentů
jako diagnostického činidla nebo léčiva pro léčení
dysfunkce endotelu.

Monoklonální protilátka, jejíž výhodné provedení se
označuje 14D9.F8, reaguje pouze s HV-řetězcem lidských
HV-integrinů a inhibuje selektivně vázání buněk
nesoucích HVΠ6-integrin na integrinový substrát a
hybridová buněčná linie, která ji produkuje. Protilátka je
vhodná pro výrobu farmaceutických prostředků pro
potlačování karcinomů zvláště plic a tlustého střeva.

Pektin pro použití v těstovitých hmotách má molekulovou
hmotnost v rozmezí od  20 000 do 50 000 a stupeň
esterifikace méně než 20. Může být používán samotný
nebo v kombinaci se sekundárním pektinem o molekulové
hmotnosti v rozmezí kolem 50 000 do kolem 150 000 a
stupni esterifikace méně než 20. Pektin nebo kombinace
pektinu, které jsou rozpustné v obyčejné vodě z vodovodu,
mohou být použity v produktech, které jsou těstovité a
tepelně stabilní, jako v džemech stabilních při pečení a v
mléčných zákuscích.

Katalytické systémy použitelné při polymeraci 1-olefinů,
obsahují sloučeniny přechodných kovu obsahující dusík a
skeletovou jednotku, znázorněnou v obecném vzorci B, ve
kterém M znamená Fe[II], Fe[III], Ru[II], Ru[III] nebo
Ru[IV]; X znamená atom nebo skupinu kovalentně nebo
iontově navázanou na přechodný kov M; T znamená
oxidační stav přechodného kovu M a b znamená valenci
atomu nebo skupiny X; R1, R2, R3, R4 a R6 se nezávisle
zvolí z atomu vodíku, atomu halogenu, hydrokarbylové
skupiny, substituované hydrokarbylové skupiny,
heterohydrokarbylové skupiny nebo substituované
heterohydrokarbylové skupiny; R5 a R7 se nezávisle zvolí z
atomu vodíku, atomu halogenu, hydroxykarbylové
skupiny, substituované hydrokarbylové skupiny,
heterohydrokarbylové skupiny nebo substituované
heterohydrokarbylové skupiny.

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Eigenthaler Martin, Würzburg, DE;
Hoschützky Heinz, Denzlingen, DE;
Walter Ulrich, Veitshöchheim, DE;

Goodman Simon, Darmstadt, DE;
Diefenbach Beate, Darmstadt, DE;
Mitjans Francesc, Igualada, ES;
Carceller Ana, Barcelona, ES;
Rosell-Vives Elisabet, Barcelona, ES;

Marr Beinta Unni, Charlottenlund, DK;
Christensen Steen Hojgaard, Bronshoj, DK;

Britovsek George Johan Peter, London, GB;
Dorer Birgit Angelika, Middlesex, GB;
Gibson Vernon Charles, London, GB;
Kimberley Brian Stephen, Middlesex, GB;
Solan Gregory Adam, London, GB;
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C 08 G 65/26

C 08 G 69/00, C 08 K 5/3435

C 08 G 69/04, C 08 G 69/08, C 08 G 69/00

2000-970

2000-2934

2000-2835

ARCO CHEMICAL TECHNOLOGY, L. P., Kennett
Pike, DE, US;

BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;

BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;

Použití lepidla

Způsob přímé polyoxyalkylace

Polyamid inherentně stabilizovaný vůči světlu
a teplu a způsob jeho výroby

Diskontinuální způsob výroby polyamidů z
aminonitrilů

14.12.1998

25.08.1998

12.02.1999

25.01.1999

PCT/EP98/08193

PCT/EP98/05381

PCT/EP99/00932

PCT/EP99/00456

WO 99/33897

WO 99/14258

WO 99/41297

WO 99/38905

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

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

Kalenský Petr Dr., 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)

23.12.1997

17.09.1997

13.02.1998

02.02.1998

1997/19757622

1997/932613

1998/074578

1998/19804014

DE

US

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)

(57)

(57)

(57)

(57)

Použití lepidla obsahujícího alespoň tři složky A, B a C
k výrobě fóliových kombinovaných materiálů, při němž
složka A obsahuje sloučeninu s alespoň jednou epoxy
skupinou, složka B obsahuje sloučeninu s alespoň třemi
OH- skupinami a molekulární hmotností menší než 400 a
složka C obsahuje fotoiniciátor, který po ozáření světlem
vlnové délky od 100 do 600 nm iniciuje polymerizaci
složek A a B. Použití vede ke kombinovaným fóliovým
materiálům s vyšší tepelnou odolností a malým obsahem
migrátů, při současně vyšší ohebnosti.

Způsob přímé polyoxyalkylace výchozí látky s nízkou
molekulovou hmotností pod 400, citlivé na kyselinu,
v přítomnosti komplexního podvojného kyanidu kovu jako
katalyzátoru tak, že se a) vytvoří oxyalkylační podmínky
v reaktoru pro oxyalkylaci v přítomnosti katalyzátoru na
bazi podvojného kyanidu kovu, b) kontinuálně se přivádí
alkylenoxid a výchozí látka, citlivá na kyselinu
s molekulovou hmotností nižší než 400, c) oxyalkylovaný
polyether se izoluje, přičemž deaktivace katalyzátoru na
bazi podvojného kyanidu kovu se snižuje alespoň jedním
z následujících stupňů: i) výchozí látka s molekulovou
hmotností nižší než 400, citlivá na kyselinu se okyselí před
přiváděním do reaktoru, ii) výchozí látka, citlivá na
kyselinu se uvede do styku s účinným množstvím
sloučeniny, reagující s bazí nebo absorbující bazi,
odlišnou od kyseliny, přidávané k výchozí látce před jejím
přívodem do reaktoru, iii) do reaktoru se přidá množství
kyseliny, schopné zabránit deaktivaci katalyzátoru,
přičemž toto množství, bránící deaktivaci katalyzátoru je
odlišné od kyseliny, přiváděné spolu s výchozí látkou
s molekulovou hmotností nižší než 400.

Polyamid inheretně stabilizovaný vůči světlu a teplu se
připravuje tak, že se polymerace provádí v přítomnosti a)
účinného množství alespoň jednoho derivátu piperidinu
obecného vzorce I, kde znamená R1 H, benzyl nebo C1-

20alkyl, R2až R5 H nebo stejný nebo různý C1-6alkyl, X má
n volných vazebních míst a znamená popřípadě
substituovaný C1-30alkyl nebo popřípadě substituovaný C6-

20aryl, m 0 nebo 1, -C(O)-R6 skupinu, která může tvořit
amidovou vazbu spolu s aminem a n 1, 2 nebo 3 a b)
účinného množství alespoň jednoho derivátu 4-amino-
2,2,6,6-tetramethylpiperidinu obecného vzorce II, kde
znamená R7 H, benzyl nebo C1-20alkyl, je vhodný pro
výrobu například vláken, koberců, přízí a látek.

Diskontinuální způsob výroby polyamidu reakcí nejméně
jednoho aminonitrilu a případné směsi obsahující
monomery použitelné k výrobě polyamidu s vodou, který
zahrnuje následující stupně: (1) reakce směsi s vodou při
teplotě 90 až 400°C a tlaku 0,1 až 35 x 106 Pa, přičemž se
získá reakční směs, (2) další reakce reakční směsi při
teplotě 150 až 400°C a za tlaku, který je nižší než tlak ve
stupni 1, přičemž teplota a tlak se volí tak, aby se získala
první plynná fáze a první kapalná fáze nebo první pevná
fáze nebo směs pevné a první kapalné fáze, a první plynná
fáze se oddělí od první kapalné nebo první pevné fáze
nebo směsi první kapalné a první pevné fáze a (3) smísení
první kapalné nebo první pevné fáze nebo směsi z první
kapalné a první pevné fáze s plynnou nebo kapalnou fází,
která obsahuje vodu při teplotě 150 až 370°C a tlaku 0,1
až 30 x 106 Pa, přičemž se získá směs produktů, přičemž
stupeň   (1) se provádí v přítomnosti kyselého Brönstedova
katalyzátoru, vybraného z beta-zeolitů, vrstevnatých
silikátů nebo katalyzátoru s pevným ložem, které v zásadě
sestávají z oxidu titaničitého se 70 až 100 % hmotnostních
anatasu a 0 až 30 % hmotnostních rutilu, ve které může
být až 40 % hmotnostních oxidu titaničitého nahrazeno
oxidem wolframu, a stupně (2) a (3) se mohou provádět v
přítomnosti tohoto katalyzátoru.
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C 08 G 69/04, C 08 G 69/28

C 08 G 69/04, C 08 G 69/08

C 08 G 69/14, C 08 G 69/46

C 08 G 69/20, C 08 G 69/14, C 08 F 4/18

C 08 G 69/46, C 08 G 69/16

C 09 C 1/00, C 09 D 11/00

2000-2836

2000-2837

2000-1929

2000-3087

2000-1930

2000-2111

BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;

BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;

BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;

BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;

BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;

SICPA HOLDING S. A., Prilly, CH;

Kontinuální způsob výroby polyamidů z
aminonitrilů a polyamidy tímto způsobem
vyrobitelné

Kontinuální způsob výroby polyamidů z
aminonitrilů a polyamidy tímto způsobem
vyrobené

Způsob výroby polyamidů

Způsob výroby polyamidů

Způsob kontinuální extrakce polyamidu

02.02.1999

29.01.1999

24.11.1998

22.02.1999

24.11.1998

PCT/EP99/00654

PCT/EP99/00602

PCT/EP98/07579

PCT/EP99/01135

PCT/EP98/07576

WO 99/38908

WO 99/38906

WO 99/26997

WO 99/43735

WO 99/26998

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

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

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

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

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

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

02.02.1998

02.02.1998

25.11.1997

26.02.1998

25.11.1997

1998/19804023

1998/19804033

1997/19752181

1998/19808190

1997/19752182

DE

DE

DE

DE

DE

(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)

Kontinuální způsob výroby polyamidu zahrnuje
následující stupně: (1) reakce nejméně jednoho
aminonitrilu s vodou při teplotě 90 až 400°C a tlaku 0,1 až
35 x 106 Pa v průtočné trubce, která obohacuje kyselý
Brösnstedův katalyzátor, vybraný z beta-zeolitů,
vrstevnatých silikátů nebo z oxidu titaničitého, (2) další
reakce reakční směsi při teplotě 150 až 400°C za tlaku,
který je nižší než tlak ve stupni 1, přičemž teplota a tlak se
volí tak, aby se získala první plynná fáze a první kapalná
fáze nebo první pevná fáze nebo směs první pevné a první
kapalné fáze, a první plynná fáze se oddělí, a (3) smísení
první kapalné a/nebo první pevné fáze s plynnou nebo
kapalnou fází, která obsahuje vodu při teplotě 150 až
370°C a tlaku 0,1 až 30 x 106 Pa, přičemž se získá směs
produktů. Předmětem řešení jsou také polyamidy tímto
způsobem vyrobitelné.

Kontinuální způsob výroby polyamidu reakcí nejméně
jednoho aminonitrilu s vodou zahrnuje následující stupně.
(1) reakce nejméně jednoho aminonitrilu s vodou při
teplotě 90 až 400°C a tlaku 0,1 až 15 x 106 Pa v průtočné
trubce, která obsahuje náplňová tělíska kyselého
Brönstedova katalyzátoru, vybraného z beta-zeolitů,
vrstevnatých silikátů nebo z oxidu titaničitého a kovová
náplňová tělíska, přičemž se získá reakční směs, (2) další
reakce reakční směsi při teplotě 150 až 400°C a za tlaku,
který je nižší než tlak ve stupni 1, přičemž teplota a tlak se
volí tak, aby se získala první plynná fáze a první kapalná
fáze nebo první pevná fáze nebo směs první pevné a první
kapalné fáze, a první plynná fáze se oddělí, a (3) smísení
první kapalné nebo první pevné fáze nebo směsi první
kapalné a první pevné fáze s plynnou nebo kapalnou fází,
která obsahuje vodu při teplotě 150 až 370°C a tlaku 0,1
až 30 x 106 Pa, přičemž se získá směs produktů. Řešení se
dále týká polyamidů vyrobených uvedeným způsobem.

Způsob výroby polyamidů, při němž se extrahovaná voda
pocházející z extrakce polyamidů koncentruje až do
obsahu extraktu maximálně 85 % hmotnostních a směšuje
se s čerstvým laktamem až do 0,5 až 13 % hmotn. obsahu
vody, přičemž během polymerace se provádí aspoň jedna
adiabatická expanze.

Při způsobu výroby polyamidů polymerací laktamů v
přítomnosti oxidů kovů jako heterogenních katalyzátorů,
se použijí oxidy kovů ve formě, která umožňuje jejich
mechanické oddělení z reakční směsi a v průběhu nebo po
ukončení polymerace se odstraní z reakční směsi.

Způsob kontinuální protiproudé extrakce polyamidových
částic pomocí cirkulujícího vodného extrakčního roztoku
v uzavřeném okruhu, ve v podstatě stojaté, do dvou pásem
rozdělené extrakční koloně, přičemž je polyamid v prvním
pásmu zpracováván vodným roztokem ε -kaprolaktamu s
15 až 40 % hmotn. jako extrakčního činidla při 100 až 140
°C a pak je v druhém pásmu doplňkově extrahován vodou
při teplotě o 5 až 40 °C nižší. Postup umožňuje
hospodárnou výrobu polyamidu s nízkým obsahem
monomeru a oligomerů

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Mohrschladt Ralf, Schwetzingen, DE;
Hildebrandt Volker, Mannheim, DE;
Fuchs Eberhard, Frankenthal, DE;

Mohrschladt Ralf, Schwetzingen, DE;
Krauss Dieter, Grünstadt, DE;
Hildebrandt Volker, Mannheim, DE;

Hünger Hans-Harald, Ellerstadt, DE;
Ludwig Alfons, Höxter, DE;

Neuberg Rainer, Dannstadt-Schauernheim, DE;
Pipper Gunter, Bad Dürkheim, DE;
Sauer Thomas, Dirmstein, DE;
Wilms Axel, Weisenheim, DE;

Mohrschladt Ralf, Schwetzingen, DE;
Hildebrandt Volker, Mannheim, DE;
Pipper Gunter, Bad Dürkheim, DE;
Fuchs Eberhard, Frankenthal, DE;

Hildebrand Peter, Karlsruhe, DE;
Lang Reinhard, Neustadt, DE;
Ludwig Alfons, Höxter, DE;
Pipper Gunter, Bad Dürkheim, DE;

Bleikolm Anton, Ecublens, CH;
Rozumek Olivier, St. Martin, CH;
Müller Edgar, Lausanne, CH;
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C 09 D 5/02, C 09 D 175/04

C 09 D 11/00, B 41 M 3/14, B 42 D 15/00, G 06 K
19/06

C 09 J 125/12, C 08 J 3/00, C 08 J 3/02

C 11 B 1/06

C 11 D 17/00

2000-2025

2000-2411

2000-809

1998-3939

1999-3402

RHODIA LIMITED, Watford, GB;

SICPA HOLDING S.A., Prilly, CH;

EMS-CHEMIE AG, Domat/Ems, CH;

BERÁNEK Jan Ing. CSc., Pardubice, CZ;

UNILEVER N. V., Rotterdam, NL;

Kompozice barvy zahrnující první a druhé
opticky variabilní pigmenty

Vodná směs obsahující dispergovanou
pryskyřici pro použití jako nátěr a způsob její
přípravy

Použití anorganických částic a způsob značení
a identifikace podkladu nebo výrobku

Pojivo pro textilní výztužné vložky, způsob
jeho výroby a jeho použití

Způsob výroby rostlinného oleje

Detergentní prostředek

08.10.1999

03.12.1998

22.12.1998

06.03.2000

02.12.1998

18.03.1998

PCT/EP99/07572

PCT/GB98/03609

PCT/EP98/08452

PCT/EP98/01770

WO 00/22049

WO 99/28395

WO 99/34315

WO 98/42817

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

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

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

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

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

08.10.1998

04.12.1997

29.12.1997

23.03.1999

24.03.1997, 22.10.1997

1998/98118992

1997/9725778

1997/97811029

1999/19913042

1997/9706083, 1997/9722345

EP

GB

EP

DE

GB, GB

(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)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

Kompozice barvy zahrnující dva různé typy opticky
variabilních pigmentů, majících barevný posun závislý na
úhlu pohledu.

Vynález se týká vodné směsi vhodné k vytvoření povlaku
na substrátu, která obsahuje reakční produkt (i) alespoň
jedné karboxylové kyseliny mající od 3 do 22 atomů
uhlíku, s (ii) alespoň jedním nesubstituovaným nebo
substituovaným aminem nebo polyfunkčním aromatickým
aminem, majícím od 2 do 25 atomů uhlíku, a dále
obsahuje (iii) síťovací činidlo tvořené komplexní
sloučeninou kovu ze skupiny Ia, IIa, IIIa nebo IVa první a
druhé řady přechodových kovů z Periodické tabulky
prvků, (iv) pryskyřici nebo olej, přičemž hmotnostní
poměr pryskyřice nebo oleje k součtu složek (i),  (ii) a (iii)
činí alespoň 2,5 : 1, a (v) zahušťovadlo, přičemž souvislá
suchá vrstva, získaná nanesením směsi na dřevěnou desku
z virginského cedru skýtá při styku s vodou stykový úhel
nanejvýš 80°.

Vynález se týká anorganických částic obsahujících
alespoň dva chemické prvky v předem definovaném a
analyticky identifikovatelném poměru. Tyto částice se
používají jako prostředek značení zabudovaný
v libovolném požadovaném výrobku nebo aplikovaný na
tento výrobek. Poskytují vysoký bezpečnostní potenciál
proti padělání, protože analýza závisí na kombinaci
prostorové a chemické informace. V prvním kroku se
pomocí rastrovací elektronové mikroskopie lokalizuje
částice obsahující informaci a ve druhém kroku se za
použití rentgenové analýzy energetického nebo vlnového
rozptylu (SEM/EDX) analyzuje poměr prvků.

Pojivo pro úpravu textilních výztužných vložek při výrobě
vyztužených polymerních výrobků sestává z vodné
disperze pojiva ve formě pevné látky, přičemž podíl pevné
látky je 55 až 85 % hmotn. a průměrná velikost částic
pevné látky je < 2,0 µm. Při způsobu výroby se nejprve
vyrábí předdisperze pojiva s vodou, která se pak tak
dlouho podrobuje mokrému mletí, až dosáhne viskozity
0,5 . 10-3 až 15,0 . 10-3 Pa, pevné látky 55 - 85 % hmotn.
Pojivo je určeno pro úpravu výztužných vložek při výrobě
pneumatikových kordů, dopravníkových pásů, klínových
řemenů a jiných kompozitních součástí.

Způsob výroby rostlinných olejů lisováním olejnatých
semen v nejméně jedné nízkotlaké a nejméně jedné
vysokotlaké lisovací jednotce. Získaný olej s různým
obsahem fosforu se po filtraci mísí za účelem získání
surového oleje s obsahem fosforu 90 až 400 ppm.
Pokrutiny z nízkotlakých jednotek a filtrační koláč se
s výhodou dolisují ve vysokotlakých lisovacích
jednotkách.

Detergentní prostředek ve formě tablety spočívá v tom, že
zahrnuje částice obsahující od 20 do 65 % hmotn.
nemýdlového organického povrchově aktivního činidla v
poměru hmotností od 5 : 1 do 1,5 : 1 a materiál, který je

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Baker Gary, Manchester, GB;
Prince John William, Rochdale, GB;

Rozumek Olivier, St. Martin, CH;
Müller Edgar, Lausanne, CH;

Kurz Guenter, Tamins, CH;

Beránek Jan Ing. CSc., Pardubice, CZ;
Beránek Jan, Pardubice, CZ;

Appel Peter Willem, Vlaardingen, NL;
Boskamp Jelles Vincent, Vlaardingen, NL;
Wagner Henning, Vlaardingen, NL;
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C 12 N 7/00, A 61 K 35/76, A 61 K 48/00

C 12 N 15/19, C 07 K 14/52, C 07 K 16/24, C 07 K
16/42, A 61 K 38/19, A 61 K 48/00, A 01 K 67/027

C 12 N 15/53, C 12 P 7/42, C 12 P 7/62, C 12 P 11/00,
C 12 P 13/02

C 12 N 15/60, C 12 N 15/52, C 12 N 9/88, C 12 N
15/76, C 12 P 19/62, C 12 P 17/18, C 12 Q 1/527, C
12 N 1/21,  // (C 12 N 1/21, C 12 R 1:465)

2000-2864

2000-1910

2000-2469

2000-2794

SCHERING CORPORATION, Kenilworth, NJ, US;

ZYMOGENETICS, INC., Seattle, WA, US;

LONZA AG, Gampel/Wallis (Dir.:Basel), CH;

PFIZER PRODUCTS INC., Groton, CT, US;

Prostředek obsahující virus, způsoby jeho
koncentrace a purifikace

Polynukleotid kódující polypeptid-10 podobný
savčímu cytokinu

Způsob výroby derivátů kyseliny trifluor-3(R)-
hydroxymáselné

Gen Streptomyces avermitilis řídící poměr
B2:B1 avermektinů

12.02.1999

25.11.1998

18.02.1999

25.01.1999

PCT/US99/01873

PCT/US98/25228

PCT/EP99/01017

PCT/IB99/00130

WO 99/41416

WO 99/27103

WO 99/42590

WO 99/41389

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;

Nowaková Naděžda RNDr. CSc., Neustupného 1832/22,
Praha 5, 15500;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

17.02.1998, 15.05.1998

26.11.1997

18.02.1998

13.02.1998

1998/024462, 1998/079643

1997/979156

1998/388

1998/074636

US, US

US

CH

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)

jiný než mýdlo nebo povrchově aktivní činidlo a jenž má
rozpustnost ve vodě alespoň 10 g/l při 20°C, jenž se smísí
a lisují do tablety.

Předmětem tohoto řešení je prostředek obsahující virus ve
složení zahrnujícím polyhydroxylovaný uhlovodík
pufrovaný na hodnotu pH v rozmezí od asi 7 do asi 8,5 za
teploty v rozmezí od 2°C do 27°C. Dále se řešení zabývá
metodami pro koncentraci a pufrování virového preparátu.

Řešení se týká polynukleotidu, jenž kóduje polypeptid
podobný savčímu cytokinu (molekule z třídy bílkovin,
které podporují proliferaci a diferenciaci buněk). Týká se
rovněž takto kódovaného polypeptidu, nazývaného
Zcyto10, a protilátky, jež se váže k takovémuto
polypeptidu, jakož i antiidotypové protilátky, jež se váže k
takovéto protilátce. Pro bílkovinu Zcyto10 je
předpovězena charakteristická cytokinová struktura
svazku čtyř helixů v unikátní topologii. Dále řešení
zahrnuje klonování lidského a myšího Zcyto10,
chromosomové přiřazení a lokalizaci genu pro Zcyto10,
analýzu exprese Zcyto10 v různých tkáních, purifikaci
Zcyto10 z média tkáňové kultury, a analýzu účinků
Zcyto10 ba zvířecích  (myších) modelech. Zcyto10 může
být užitečný při podávání k podpoře hojení ran nebo ke
stimulaci proliferace krevních destiček.

Je popsán biotechnologický způsob výroby derivátů
kyseliny trifluor-3(R)-hydroxymáselné obecného vzorce I,
ve kterém R1 je -OR2, kde R2 je vodík, C1-10-alkyl, C1-10-
alkenyl, C3-8-cykloalkyl, aryl, alkoxyalkyl nebo
alkoxyalkoxyalkyl, -NR3R4, kde R3 a R4 jsou stejné nebo
rozdílné a znamenají vodík, C1-10-alkyl, C1-10alkenyl, C3-8-
cykloalkyl nebo aryl, nebo -SR5, kde R5 je vodík, C1-10-
alkyl, C1-10-alkenyl, aryl nebo C3-8-cykloalkyl. Výchozí
látkou je derivát kyseliny trifluoracetoctové obecného
vzorce II, kde R1 má jmenovaný význam, pomocí
mikroorganismů, které jsou schopné redukovat
karbonylovou skupinu nebo pomocí bezbuněčného
enzymového extraktu těchto mikroorganismů.

Řešení se týká polynukleotidových molekul obsahujících
nukleotidové sekvence kódující aveC genový produkt, kde
tyto polynukleotidové molekuly mohou být použity pro
změnu poměru nebo množství avermektinů třídy 2 a třídy
1, produkovaných ve fermentačních kulturách
S.avermitilis. Dále se týká vektorů, hostitelských buněk a
mutantních kmenů S.avermitilis, ve kterých byl aveC gen
inaktivován nebo mutován tak, že mění poměr B2 : B1

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Frei Andreas, Freehold, NJ, US;
Kwan Henry K. H., Summit, NJ, US;
Sandweiss Varda E., Forest Hills, NY, US;
Vellekamp Gary J., Glen Ridge, NJ, US;
Yuen Pui-Ho, Princeton Junction, NJ, US;
Bondoc Laureano L. Jr., Piscataway, NJ, US;
Porter Frederick William IV., Edison, NJ, US;
Tang John Chu-Tay, Livingston, NJ, US;
Ihnat Peter, Brooklyn, NY, US;

Conklin Darrell C., Seattle, WA, US;
Haldeman Betty A., Seattle, WA, US;
Grossmann Angelika, Seattle, WA, US;

Petersen Michael, Visp, CH;
Birch Olwen, Visp, CH;

Shimizu Sakayu, Kyoto, JP;
Kiener Andreas, Visp, CH;
Hischier Marie-Luise, Visp, CH;
Thöni Susanne, Naters, CH;

Stutzman-Engwall Kim Jonelle, East Lyme, CT, US;
Katoh Yoshihiro, Handa-shi, JP;
McArthur Hamish Alastair Irvine, Gales Ferry, CT,
US;
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C 12 N 15/82, C 12 N 15/54, C 12 N 15/55, C 12 N
9/10, C 12 N 9/14, C 12 N 5/10, C 12 Q 1/68, G 01 N
33/50, A 01 H 5/00

C 12 N 15/85, C 07 K 14/47, C 07 K 16/18, C 12 Q
1/68

C 12 N 15/86, C 12 N 5/10, C 12 N 5/06, A 61 K 48/00

C 12 N 15/87

C 12 P 17/06, C 12 P 7/42, C 12 P 7/62, C 07 D
309/30,  // (C 12 P 17/06, C 12 R 1:00)

2000-2750

2000-2282

2000-2906

2000-2713

2000-2856

NOVARTIS AG, Basel, CH;

VLAAMS INTERUNIVERSITAIR INSTITUUT
VOOR BIOTECHNOLOGIE, Zwijnaarde, BE;

AVENTIS PHARMA S. A., Antony, FR;

AVENTIS PHARMA S.  A., Antony, FR;

LEK PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL
COMPANY D. D., Ljubljana, SI;

Molekula DNA obsahující geny biosyntézy
riboflavinu z rostlin, buňky a rostliny
obsahující tuto molekulu a způsob potlačení
růstu plevelu

Gen asociovaný s poruchou nálady, jeho
použití a způsob identifikace

Rekombinantní nukleová kyselina obsahující
negativní regulační elementy pro nervově
specifickou exresi transgenu a její použití

Činidlo pro přenos nukleové kyseliny citlivé k
redukujícím podmínkám, farmaceutické
přípravky obsahující toto činidlo a použití
činidla

Způsob získání inhibitorů HMG-CoA
reduktasy vysoké čistoty

28.01.1999

17.12.1998

14.01.1999

28.01.1999

17.02.1999

PCT/EP99/00556
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30.01.1998, 06.03.1998
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produkovaných avermektinů.

Řešení poskytuje rostlinné geny biosyntézy riboflavinu, tj.
gen kódující β podjednotku enzymového komplexu
riboflavinsyntázy (lumazinsyntázy) a gen kódující
bifunkční enzym GTP cyklohydrolázu II/DHBP syntázu.
Dále poskytuje rekombinantní produkci těchto rostlinných
enzymů biosyntézy riboflavinu v heterologním hostiteli,
metodu testování chemických látek na herbicidní aktivitu
pomocí těchto rekombinantně připravených enzymů a
použití takto identifikovaných chemických látek s
herbicidním účinkem k potlačení růstu nežádoucí
vegetace. Rovněž poskytuje způsoby vývoje tolerance k
herbicidu v rostlinách, rostlinných pletivech, semenech
rostlin a rostlinných buňkách použitím genů biosyntézy
riboflavinu podle vynálezu.

Řešení poskytuje použití úseku lidského chromozomu 18q
velikosti 8,9 cM, ležícího mezi polymorfními markery
D18S68 a D18S79 nebo jeho fragmentu pro identifikaci
alespoň jednoho lidského genu, včetně jeho mutovaných
nebo polymorfních variant, který je asociován s poruchou
nálady nebo příbuznými poruchami. Také poskytuje
způsob stanovení náchylnosti jedince k poruše nálady
nebo příbuzné poruše, který obsahuje analýzu vzorku
DNA na přítomnost úseku trinukleotidových repetic ve
výše zmíněné oblasti. Dále poskytuje polynukleotidové
sekvence užitečné pro detekci přítomnosti takových úseků
trinukleotidových repetic.

Řešení se týká nových konstruktů a způsobů řízení exprese
nukleových kyselin, zejména konstruktů obsahujících
sekvence NRSE, kterými lze dosáhnout cílené exprese
transgenu v nerovových buňkách in vivo nebo ex vivo.
Řešení je zejména vhodné pro aplikace přenosu in vivo,
např. pro účely genové terapie nebo vědeckého výzkumu.

Řešení se týká nového činidla pro přenos nukleových
kyselin do buněk. Toto činidlo se zvláště vyznačuje tím, že
obsahuje jeden nebo několik disulfidických můstků, které
jsou citlivé k redukujícím podmínkám. Nové činidlo lze
použít k přenosu požadované nukleové kyseliny
(transfekci) do buněk různých typů in vitro, in vivo nebo
ex vivo.

Způsob izolace a čištění inhibitorů HMG-CoA reduktasy z
myceliové biomasy, který obsahuje: vyčiření myceliového
kultivačního media a koncentrování vyčiřeného media na
menší objem; okyselení koncentrátu na pH v rozmezí 4,5
až 7,5, po kterém následuje extrakce inhibitoru HMG-CoA
reduktasy ethylenacetátem; krystalizaci inhibitoru MHG-
CoA reduktasy z organického rozpouštědla rozpustného ve
vodě nebo mísitelného s vodou; a krystalizaci inhibitoru
MHG-CoA reduktasy z organického rozpouštědla
majícího omezenou rozpustnost nebo mísitelnost s vodou.
Stupně krystalizace se mohou provádět také v opačném
pořadí. Postup využívající kombinování specifických
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C 12 P 17/18, C 07 D 493/04, A 61 P 35/04, B 01 D
15/08,  // (C 12 P 17/18, C 12 R 1:01)

C 12 P 41/00

C 12 Q 1/68, C 12 Q 1/02,  // (C 12 Q 1/68, C 12 R
1:00, ), (C 12 Q 1/02, C 12 R 1:00)

C 12 Q 1/68, C 12 N 15/70

C 12 Q 1/68

2000-2994

2000-3223

2000-1858

2000-1874

2000-1934

NOVARTIS AG, Basel, CH;

AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH,
Frankfurt am Main, DE;

THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION,
Boston, MA, US;

PHARMA-ZENTRALE GMBH, Herdecke, DE;

EPIGENOMICS GMBH, Berlin, DE;

Způsob fermentační přípravy cytostatik a jejich
krystalových forem

Způsob enzymatického dělení enantiomerů
3(R)- a 3(S)-hydroxy-1-methyl-4(2,4,6-
trimethoxyfenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridinu,
popřípadě esterů karboxylových kyselin

Molekula izolované nukleové kyseliny,
polypeptid, způsob určení látek a způsob léčby

Sekvence DNA

Způsob přípravy komplexních DNA
methylačních peptidových map

17.02.1999

20.02.1999

25.11.1998

18.11.1998

27.11.1998

PCT/EP99/01025

PCT/EP99/01113

PCT/US98/25247
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WO 99/27129
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WO 99/28498
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stupňů krystalizace může být použit pro přečištění
surových inhibitorů MHG-CoA reduktasy.

Způsob koncentrace epothilonů v kultivačním médiu
obsahujícím mikroorganismy, výhodně myxobakterie
kmene Sorangium, přidáním komplexotvorné složky,
rozpustné v kultivačním médiu. Komplexotvornou složkou
jsou výhodně cyklodextriny nebo jejich deriváty.
Mutagenezí se získají nové kmeny pro výrobu epothilonů.
Získané epothilony se chromatograficky separují na
epothilon A a B. Epothilony B v nové krystalické formě se
použijí k výrobě farmaceutického přípravku k léčení
proliferativních nemocí.

Způsob přípravy opticky čistých sloučenin 3(R)- a 3(S)-
hydroxy-l-methyl-4-(2,4,6-trimethoxyfenyl)-1,2,3,6-
tetrahydropyridinu, popřípadě esterů karboxylových
kyselin, stereospecifickou přeměnou směsí enantiomerů
pomocí enzymu. Směsi enantiomerů se podrobují
stereoselektivní hydrolýze nebo alkoholýze za přítomnosti
enzymu při teplotě 10 až 80 °C.

Bakteriální virulentní polypeptidy a sekvence nukleových
kyselin (například DNA), které kódují takové polypeptidy
a způsoby produkce takových polypeptidů
rekombinantním způsobem. Způsoby využití takových
polypeptidů pro testování antibakteriálních nebo
bekteriostatických látek, způsoby identifikace látek a
způsoby léčby pomocí identifikovaných antivirulentních
činidel.

Řešení se týká sekvence DNA a použití této sekvence v
mikrobiologii k analytice a/nebo diagnostice, v lékařství,
ve fyziologii výživy nebo v biotechnologiích, zvláště jako
vektor pro expresi.

Způsob charakterizace, klasifikace a diferenciace tkání a
buněčných typů umožňuje předpověď chování tkání nebo
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C 22 B 3/44, C 22 B 11/00

C 22 B 11/06, C 22 B 9/05, C 22 B 9/16, C 22 B 7/00

C 23 C 14/30, C 23 C 14/35

D 01 H 4/12, D 01 H 4/10

D 01 H 4/32, D 01 H 4/30

2000-73

2000-72
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2000-1185
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RIETER INGOLSTADT
SPINNEREIMASCHINENBAU AG, Ingolstadt, DE;

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

Způsob výroby vysoce čisté a jemné platiny

Způsob tavení platiny nebo její slitiny s
rhodiem

Otěruvzdorný povlak, způsob jeho výroby a
zařízení k provádění tohoto způsobu

Ložisko spřádacího rotoru

Způsob a zařízení k výrobě mykacích prstenců
a rozvolňovací válec

10.01.2000
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15.03.2000
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skupin buněk a identifikaci genů se změněnou expresí.
Cytosin (ne 5-methyl-cytosin) v genomové DNA, získané
z jekéhokoliv vzorku tkáně se přemění na uracil reakcí
s roztokem bisulfitu. Frakce genomové DNA, které takto
zreagovaly, se naamplifikují za použití velmi krátkých
nebo degenerovaných oligonukleotidů a zbývající cytosiny
amplikované frakce jsou detekovány pomocí hybridizační
nebo polymerázové reakce. Data získaná z analýzy a
automaticky použitá k tvorbě algoritmu, jsou pak použita
určení fenotypu analyzovaného buněčného materiálu nebo
methylačního stavu analyzované DNA.

Při způsobu výroby vysoce čisté a jemné platiny se  pH
vodného roztoku hexychloroplatičité kyseliny o minimální
koncentraci 300 ppm se upraví roztokem bromičnanu
nebo chlorečnanu alkalického kovu a a vaří se, potom se
roztok zředí a upraví se pH přidáním uhličitanu nebo
hydrogenuhličitanu alkalického kovu, přičemž se ze slabě
kyselého až neutrálního prostředí vysráží nerozpustné
hydroxidy kovů, které se zfiltrují, a filtrát se dále okyselí a
vaří, poté se roztok případně naředí, zalkalizuje
hydroxidem alkalického kovu a z  teplého roztoku se
vysráží hydroxidy kovů, které se zfiltrují, a filtrát se
okyselí, přídavkem chloridu amonného se vysráží
hexachloroplatičitan amonný, který se za zvýšené teploty
redukuje směsí vody, hydroxidu amonného a hydrazinu za
vzniku vysoce čistého a jemného platinového prachu.

Při způsobu platiny nebo její slitiny s rhodiem, zejména
pro výrobu termočlánků, tavení probíhá v indukční peci v
atmosféře plynného chloru nebo jeho směsi s jinými plyny,
přičemž tavení probíhá za atmosférických podmínek.

Otěruvzdorný povlak nanesený na substrát, obsahující
prvky B a N, je  tvořen nejméně dvěma vrstvami, z nichž
první vrstva má vnitřní pnutí vyšší než 1 GPa, tloušťku
větší než 0,1 µm a je tvořena převážně prvky Ti a N, a
druhá vrstva je tvořena převážně prvky Ti, N, B s obsahem
B nejméně 5 % a tloušťkou nejméně 0,5 µm. Způsob
vytváření otěruvzdorného povlaku na substrátu se provádí
napařováním nízkonapěťovým obloukem v reakční
atmosféře fyzikální metodou z plynné fáze (PVD) a/nebo
chemickou metodou z plynné fáze za přítomnosti plazmy
(PACVD), přičemž ionizace plasmy pro nanášení
metodou PACVD se provádí nízkonapěťovým obloukem.
Zařízení pro přípravu otěruvzdorných vrstev metodou
nízkonapěťového oblouku má katodu (2, 2a, 2b),
umístěnou v povlakovací komoře, přičemž osa katody (2,
2a, 2b) je v podstatě svislá a ke katodě (2, 2a, 2b) je
přiřazen zdroj magnetického pole. Zdrojem magnetického
pole je s výhodou alespoň jedna elektromagnetická cívka
(11, 12, 11a, 11b, 12a, 12b).

Rotor (1) pro bezvřetenové dopřádání je pomocí hřídele
(10) rotoru (1) poháněn tangenciálním řemenem (6)
v předem stanoveném směru a je uložen v klínové mezeře
(K), která je tvořena alespoň dvěma od hřídele   (10)
rotoru (1) poháněnými opěrnými kotouči (20, 21), z nichž
alespoň jeden, vůči směru pohonu tangenciálního řemene
(6) přední, opěrný kotouč (21) se otáčením do klínové
mezery (K) vtahuje, kdežto druhý, vůči směru pohonu
tangenciálního řemene (6) zadní, opěrný kotouč (20) se
otáčením z klínové mezery (K) vytahuje. Osa (210) toho
alespoň jednoho otáčením se do klínové mezery (K)
vztahujícího opěrného kotouče (21) má vůči rovině (E2)
proložené hřídeli  (10) spřádacích rotorů (1) několika
vedle sebe uspořádaných zařízení pro bezvřetenové
dopřádání (A, B) vzdálenost (a), která je menší nežli
vzdálenost (b) osy (200) toho alespoň jednoho otáčením se
z klínové mezery (K) vytahujícího opěrného kotouče (20)
od této roviny (E2). Osami (200, 210) opěrných kotoučů
(20, 21) proložená rovina (E1) svírá s rovinou (E2)
proloženou osami (10) spřádacích rotorů (1) ostrý úhel
(α) mez 5° a 15°.
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Řízení zapřádání

Způsob a zařízení pro manipulaci s prázdnou
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Na ploše (30) pláště válcového základního tělesa (28) se
pomocí tepelného spojení šroubovitě upevní mykací drát
(34). Zařízení má vřetenovou jednotku (44) k uložení
základních těles (28) mykacího prstence (26), zásobní
zařízení (52) pro mykací drát (34) pro přivedení mykacího
drátu (34) na plochu (30) pláště základního tělesa (28) a
spojovací zařízení (58) k tepelnému spojení mykacího
drátu (34) se základním tělesem (28), přiřazené
ukládacímu bodu (64) mykacího drátu  (34) na ploše (30)
pláště. rozvolňovací válec má základní těleso (28)
soupravy (26) prstence a mykací drát (34) sestávající z
navzájem  svařitelného materiálu stejné pevnostní třídy.

Vodicí trubice (1) niti s kanálem (10) pro vedení niti z
oblasti tvorby niti spřádacího stroje, například
bezvřetenového dopřádacího stroje, má první část (11),
která je přivrácena k oblasti tvorby niti, a druhou část
(12), která je odvrácena od oblasti tvorby niti. Vodicí
trubice (1) niti obsahuje rozpojovací místo (4), takže
vodicí trubice (1) je uspořádána rozebiratelně a sestává
alespoň ze dvou částí.

Řešení se týká způsobu řízení zapřádacího procesu ve
spřádacím zařízení, zejména v zařízení pro bezvřetenové
předení s rotory, jakož i zařízení k provádění způsobu.
Řízení zapřádání se provádí bez konstrukční úpravy rotoru
(5) resp. opěrných kotoučů. Zapřádací proces je sledován
a/nebo řízen v závislosti na fyzikálních veličinách resp.
stavech a/nebo jejich změnách ve spřádacím zařízení.
Zařízení obsahuje měřící zařízení (10) pro sledování
fyzikálních veličin, které je spojeno s řízením (12)
zapřádacího procesu.

Na textilním stroji je prázdná dutinka (12), dopravována
podávacím zařízením (11) dutinek podél řady  vedle sebe
umístěných navíjecích míst (1), zastavena v definované
poloze vůči uchopovacímu zařízení (3) a jím uchopena na
obvodu dutinky. Nejpozději po svém uchopení
uchopovacím zařízením (3) se prázdná dutinka (12) předá
navíjecímu místu (1), které je potřebuje. K provedení
tohoto způsobu je prázdné dutince (12) držené
uchopovacím zařízením   (3) přiřazeno aretační zařízení
(8), které je přemístitelné z klidové polohy, v níž leží vně
dráhy pohybu prázdné dutinky (12) uchopené
uchopovacím zařízením (3), do aretační polohy, v níž
axiálně aretuje prázdnou dutinku   (12) drženou
uchopovacím zařízením (3).

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Schuller Edmund, Ingolstadt, DE;
Leipnitz Heinz, Ingolstadt, DE;
Pohn Romeo, Geisenfeld/Rottenegg, DE;
Schermer Josef, Bergheim-Unterstall, DE;

Thierron Wolfgang, Erkekenz-Gerderath, DE;

Stephan Adalbert, Beilngries/Paulushofen, DE;
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D 01 H 13/32, G 01 N 9/26

D 02 G 3/38, D 02 G 1/16

D 03 C 9/02

D 05 B 3/06, D 05 B 19/00

1999-1275

1999-60

2000-989

2000-1329

VÚTS LIBEREC A. S., Liberec, CZ;

SCHULLER GMBH, Wertheim, DE;

GROB HORGEN AG, Horgen, CH;

DÜRKOPP ADLER AKTIENGESELLSCHAFT,
Bielefeld, DE;

Zařízení k měření hmotové nerovnoměrnosti
svazku vláken

Způsob výroby vláknitého kompozitu ve formě
provazce, zařízení k provádění tohoto způsobu,
vláknitý kompozit, tkanina a střešní pás

Nitěnka a způsob její výroby

Dírkovací stroj

13.04.1999

08.01.1999

17.03.2000

12.04.2000

Musil Dobroslav Ing., Cejl 97, Brno, 65918;

Hořejš Milan Dr. Ing., Národní 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)

12.01.1998

19.03.1999

14.04.1999

1998/19800725

1999/19912419

1999/19916660

DE

DE

DE

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Zařízení k měření hmotové nerovnoměrnosti svazku
vláken, které obsahuje těleso (4), v němž je uložena
dvojice proti sobě otočených průvlaků (1) pro svazek
vláken, kde každý z nich obsahuje část protahovacího
kanálu (10) pro svazek vláken, přičemž mezi oběma
průvlaky (1) je situována měřicí komora (2) obsahující
dno (21) a do měřicí komory (2) ústí přívodní kanál (3)
tlakového vzduchu, který je vytvořen v tělese (4),
vyznačující se tím, že dno (21) měřicí komory  (2) tvoří
část stěny protahovacího kanálu (10) pro svazek vláken,
přičemž na jednu stranu dna (21) měřicí komory (2)
navazuje jedna boční stěna (20) měřicí komory (2) a na
druhou stranu dna (21) měřicí komory (2) navazuje druhá
boční stěna (20) mařicí komory (2) a obě boční stěny (20)
měřicí komory (2) spolu svírají úhel (α) rovný nebo menší
než 180°.

Při způsobu výroby vláknitého kompozitu (14) ze

skleněných vláken (3) a z alespoň jednoho přídavného
materiálu, zejména ve formě plastového vlákna (12), v
zařízení (1) k jeho provádění se do rotačně symetrického,
alespoň v obvodovém směru až na podélný zaváděcí otvor
(7) uzavřeného prostoru, například ve formě spřádací
nálevky (6), přivádí větší počet skleněných vláken (3),
přičemž v tomto prostoru se skleněná vlákna (3) zviřují a
opřádají plastové vlákno (12), přiváděné do spřádací
nálevky (6) vstupním otvorem (9), čímž vznikne vláknitý
kompozit (14), který se odvádí výstupním otvorem (8)
spřádací nálevky (6).

Nitěnka (1) z pásového materiálu, obsahující alespoň dvě
koncová očka (9) a jedno niťové očko (2), je v oblasti
koncových oček (98) vytvořena tak, že boční ramena
koncových oček (9) probíhají bočně přesazeně směrem
ven vůči šířce pásu na výrobu nitěnek. V oblasti alespoň
jednoho konce každého koncového očka (9) je s odstupem
od něho uspořádáno další stlačené místo (7, 7´).  Mezi
koncovým očkem (9) a dalšími stlačenými místy (7,7´) je
tím vytvořen vždy jeden dělicí můstek (8, 8´),  probíhající
kolmo k ose pásu nebo nitěnky (1).  V oblasti, v níž mají
být vytvořena koncová očka (9), se nejprve vytvoří
podélně probíhající stlačené místo (7, 7´),  s výhodou
uprostřed pásu použitého na výrobu  nitěnek (1), čímž se
pás nitěnky (1) v oblasti koncových oček (9) rozšíří a
následně se vyrazí koncová očka (9).

Dírkovací stroj na výrobu skupiny alespoň dvou
knoflíkových dírek (A, B, C) různého tvaru a/nebo

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Sedlařík Jaroslav Ing., Liberec, CZ;

Hahmann Paul, Wertheim, DE;

Baechtold Julius, Wilen-Wollerau, CH;

Kähler Dietrich, Bielefeld, DE;
Fischer Jochen, Detmold, DE;



80 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ  11 - 2000 - CZ, část A (zveřejněné přihlášky vynálezů)

D 06 F 37/30, D 06 F 23/04

D 06 F 39/02, A 47 L 25/08

D 21 F 11/14, D 21 F 5/00

2000-752

2000-2573

2000-2477

WHIRLPOOL CORPORATION (A DELAWARE
CORPORATION), Benton Harbor, MI, US;

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

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

Poháněcí systém pro pračku se svislou osou

Univerzální ruční zásobník

Způsob a zařízení pro výrobu zhutněné
celulózové struktury

01.03.2000

18.01.1999

14.12.1998

PCT/IB99/00050

PCT/US98/26459

WO 99/37849

WO 99/32716

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

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

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

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

08.03.1999

23.01.1998, 07.08.1998

19.12.1997

1999/262894

1998/98870016, 1998/98870177

1997/994927

US

EP, EP

US

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

velikosti s obslužnou a řídicí jednotkou (110) obsahuje
zařízení pro zavádění, uložení do paměti a zpracování
informací o různém tvaru a/nebo velikosti skupiny
knoflíkových dírek (A, B, C) a zařízení k ovládání pohonů
(18, 34, 37) pro postupné vytváření knoflíkových dírek na
dílu (40) šitého materiálu.

Poháněcí a nosný systém je pro spodní prací desku (50),
uspořádanou ve dně pracího koše (26) u automatické
pračky  (20). Spodní prací deska (50) je poháněna
výstupním hřídelem (62) tak, aby v radiálním směru
kroužila nebo se otočně kývala v prostoru pracího koše
(26). Výstupní hřídel (62) prochází směrem vzhůru dnem
a je otočný v prvním a druhém směru. Otočná trubka (60)
je uspořádaná souosee kolem výstupního hřídele (62),
přičemž její horní konec zabírá se dnem pracího koše (26.
Otočná trubka (60) se může současně otáčet v druhém
směru spolu s výstupním hřídelem (62). Univerzální spoj
otočně nese prací desku (50), kolem horního konce otočné
trubky (60). Poháněcí prostředky připojují prací desku
(50) k hornímu konci výstupního hřídele (62) tak, že prací
deska (50) je umístěna ve skloněné poloze, pokud je
výstupní hřídel (62) poháněn v prvním směru, zatímco je
prací deska (50) umístěna ve vodorovné poloze, pokud je
výstupní hřídel (62) poháněn v druhém směru. Tímto
způsobem je spodní prací deska (50) nesena pro účely
kývavého pohybu v průběhu prací části pracího cyklu,
přičemž je nesena ve vodorovné poloze v průběhu otáčivé
odstředivé části pracího cyklu.

Způsob aplikace směsi (10) na povrch (11) se provádí ve
třech krocích, kde prvním krokem je poskytnutí ručního
zásobníku, určujícího směšovací objem (12) a
obsahujícího třecí prostředek (13), druhým krokem je
vkládání dvou produktů (2, 3) do směšovacího objemu
(12) za vytvoření směsi (10), a třetím krokem je aplikace
směsi (10) na povrch  (11) a použití třecího prostředku
(13). Ručním zásobníkem je dávkovací zařízení (1) typu
pro opětovné použití pro strojové praní. Dávkovacího
zařízení (1) má třecí prostředek (13) a základnu (14). Třecí
prostředek (13) se nachází na vnějším povrchu základny
(14), přičemž tento třecí prostředek (13) vykazuje délku,
rozkládající se v jednom směru, o velikosti alespoň 4 cm.

Při způsobu výroby zhutněné celulózové struktury je
mokrá struktura (60), uspořádaná na tekutinou
propustném papírenském pásu (20), lisována mezi dvěma
rovnoběžnými a vzájemně protilehlými lisovacími povrchy
(11, 12). První lisovací povrch (11) se dotýká struktury
(60) a druhý lisovací povrch (12) se dotýká papírenského
pásu (20). Lisovací povrchy (11, 12), struktura (60) a
papírenský pás (20) se pohybují v podélném směru
výrobní linky. Pod tlakem se alespoň vybrané části
struktury (60) stávají zhuštěnými a přilnutými k prvnímu
lisovacímu povrchu (11), na něj může být nanášeno
krepovací adhezivum (90) podle předem stanoveného
vzoru. První lisovací povrch (11) je ohříván, aby se

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Mason Anthony, St. Joseph, MI, US;
Cuthbert Victor W., Sodus, MI, US;
Kretchman Gerald L., St. Joseph, MI, US;
Carr David W., St. Joseph, MI, US;
Coates Eric M., Stevensville, MI, US;
Carow James P., St. Joseph, MI, US;

Deflander Joseph Fernand, Wespelaar, BE;
Doquet Jacky Pierre, Herbeville, FR;
Lake Kirk Wallace, Vest Chester, OH, US;
Notele Greet Renee Els Francine, Hoboken, BE;

McLaughlin Carol Ann, Mason, OH, US;
Trokhan Paul Dennis, Hamilton, OH, US;
Richards Kark Ryan, Middletown, OH, US;
Stelijes Michael Gomer Jr., West Chester, OH, US;
Huston Larry Leroy, West Chester, OH, US;
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E 01 B 3/40, E 01 B 9/62, E 01 B 31/00

E 02 B 5/08, E 03 F 5/14

2000-1313

1999-327

ALLGEMEINE BAUGESELLSCHAFT - A. PORR
AKTIENGESELLSCHAFT, Wien, AT;

EGNER UMWELTTECHNOLOGIE GMBH,
Adelsheim, DE;

Bezštěrkový železniční svršek s předem
vyrobenými betonovými nosnými deskami a
způsob jejich náhrady

Filtrační stupňové zařízení pro strojní separaci
pevných látek z kapalin

11.04.2000

29.04.1998

PCT/DE98/01184
WO 98/50638

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

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

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

(72)

(72)

(54)

(54)

(22)

(22)

13.04.1999

07.05.1997

1999/652

1997/19719371

AT

DE

(32)

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)
(86)
(87)

(74)

(74)

(74)
(57)

(57)

vytvořil teplotní rozdíl mezi oběma povrchy (11, 12).
Teplotní rozdíl způsobuje, že voda obsažená ve struktuře
(60) se pohybuje z této struktury (60) do pásu (20), čímž
dochází k jejímu odvodňování. Potom, co je struktura (60)
uvolněna z tlaku, je zhutňována buď krepováním nebo
přenášením této struktury (60) na pomaleji se pohybující
přenášecí pás  (111). Krepování se provádí krepovacím
škrabákovým nožem (73), umístěným vedle krepovacího
povrchu )75), majícího k sobě přilnutou danou strukturu
(60). Po zhutnění může být struktura (60) kalandrována.
Zařízení k provádění tohoto způsobu je tvořeno
rovnoběžnými lisovacími povrchy (11, 12), lisovacími
prostředky (30), prostředky  (40) pro vytváření teplotního
rozdílu mezi lisovacími povrchy (11, 12), přepravovacími
prostředky (50) pro pohybování struktury (60) v podélném
směru výrobní linky zhutňovacími prostředky (70) pro
zhutnění struktury (60) a papírenským pásem (20),
zahrnujícím s výhodou kostru (21) s povrchy (21a, 21b) a
průhybové kanálky (22).

Bezštěrkový železniční svršek má předem vyrobené
betonové nosné desky (1,1a), pro uložení kolejnic. Tyto
desky (1, 1a)mají v podélném směru železničního svršku
větší rozměr než v příčném směru a jsou opatřeny alespoň
dvěma vybráními (2, 2a), která procházejí shora dolů, a
směrem dolů jsou otevřená. Desky (1, 1a) mají různě
dlouhé strany. Delší strany jsou uspořádány v podélném
směru železničního svršku, přičemž podkladová malta
(6, 6a), spočívající na podlaží (7) například z horniny
vyrovnané betonem, je protažena alespoň do dvou vybrání
(2, 2a). Mezi předem vyrobenou betonovou nosnou
deskou (1, 1a) a podkladovou maltou (6, 6a) je na spodní
straně nosné desky uspořádána předem vyrobená, gumově
pružná vrstva (11) zejména s granulátem z gumově
pružného materiálu. Betonové nosné desky (1, 1a) jsou
svými čelními stranami uspořádány ve vzájemném
odstupu, čímž je vytvořena spára (20), přičemž, alespoň
dvě vzájemně sousedící betonové nosné desky (1, 1a) mají
vzájemně rozdílnou tloušťku. Podkladová malta (6, 6a)
pod nosnou deskou s menší tloušťkou je vytvořena
alespoň ve dvou vrstvách. Horní vrstva (6a) podkladové
malty je protažena až do oblasti spáry (20), a spodní vrstva
(6) podkladové malty, zejména bezprostředně sousedící
s podložím, je protažena pod nosnými deskami     (1, 1a)
rozdílné tloušťky.

Filtrační stupňové zařízení (1) pro strojní separaci
pevných látek z kapalin proudících v kanálech, korytech
nebo potrubích zahrnuje množství prutů (7´) stupňových
česlí, spojených do nepohyblivého roštu (7) a množství
prutů (6´) stupňových česlí, spojených do pohyblivého
roštu (6). Rošty (6, 7) jsou uspořádány uvnitř proudící
kapaliny jako skloněné ve směru proudění a vycházející
od úrovně ležící pod povrchem. Pruty (6´, 7´) stupňových
česlí jsou vytvořeny stupňovitě ve směru obráceném
k přitékajícímu proudění. Pohyblivý rošt (6) je ovladatelný
hnacím zařízením (8) na dráze, která vychází od nulové
polohy, identické ve vertikálním a horizontálním směru
s nepohyblivým roštem (7). Dráha dovoluje vynášecí
zdvihavý pohyb přes stupně (7´) stupňových česlí, a to
nejméně k poloze, identické ve vertikálním a horizotálním
směru s nejblíže vyšším stupněm nepohyblivého roštu (7).
Poté vede pruty (6´) pohyblivého roštu (6) pod
nepohyblivým roštem (7) zpět do nulové polohy.
Nepohyblivý rošt (7) je alespoň ze stran obklopen částmi
(3, 4) rámu. Všechny hnací prvky (11, 12, 19, 13)
pohyblivého roštu (6) jsou uspořádány v podstatě ve
společné rovině, tvořené nepohyblivým roštem (7) a
pohyblivým roštem (6) v nulové poloze.

(21)

(21)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

Salzmann Heinrich, Salzburg, AT;

Giersbert Alfred, Bergkamen, DE;
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E 03 C 1/04, F 16 K 27/04

E 03 C 1/295, E 03 C 1/28

E 04 B 1/38, E 04 B 1/26, E 04 C 3/12, F 16 B 11/00

E 04 B 1/64

2000-939

2000-986

2000-407

2000-910

HANSA METALLWERKE AG, Stuttgart, DE;

HUTTERER & LECHNER
KOMMANDITGESELLSCHAFT, Himberg bei Wien,
AT;

UPAT GMBH & CO., Emmendingen, DE;

BAUMANN Georg, Fürstenzell-Jägerwirth, DE;

Sanitní armatura

Ventil k provzdušňování trubek

Spojovací prvek k ukotvení v dřevěném
obrobku

Izolační deska

15.03.2000

17.03.2000

08.07.1998

13.03.2000

PCT/EP98/04232
WO 99/07956

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

Všetečka Miloš 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)

16.03.1999

18.03.1999

06.08.1997

26.03.1999

1999/19911574

1999/190

1997/29714018

1999/19914159

DE

AT

DE

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)
(86)
(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Sanitní armatura je provedena s tělesem (30), se dnem (1)
uzavírajícím těleso (30) armatury směrem dolů a
opatřeným alespoň jedním průchozím otvorem (16), a
s alespoň jedním přívodním potrubím vody, které je
upevněno v průchozím otvoru (16) dna (1) a je opatřeno
zástrčným pouzdrem (22), do něhož je zaskočen rozpěrný
pojistný kroužek (20). Z mezní plochy mezi částí dna (1) a
nad ní se nacházející částí armatury je přístupný úložný
prostor (40) pro rozpěrný pojistný kroužek (20), který
zaujme takový vnější průměr, že nemůže být průchozím
otvorem (16) dna (1) opět vytažen ven. Rozpěrný pojistný
kroužek (20) je v drážce (24) zástrčného pouzdra (22)
stlačitelný na vnější průměr, který odpovídá průměru
průchozího otvoru (16) ve dnu (1).

Řešení se týká ventilu k provzdušňování trubek
s nátrubkem (1) k napojení na potrubí, které má být
provzdušňováno, a s víkem (2), které zakrývá směrem
nahoru nátrubek (1). Uvnitř nátrubku (1) je upravena
ventilová jednotka (5, 6, 7), která otvor (9) pro přivádění
vzduchu, upravený na nátrubku (1), s provzdušňovanou
trubkou při podtlaku v provzdušňované trubce spojuje, při
přetlaku v provzdušňované trubce však spojení přerušuje.
Otvor (9) pro přivádění vzduchu je opatřen ochrannou
mřížkou  (10) proti hmyzu a rozprostírá se na nátrubku
(1) okolo maximálně 180° obvodového úhlu (α).
Ochranná mřížka  (10) proti hmyzu je zcela odstranitelná
z nátrubku (1).

Řešení se týká spojovacího prvku (10) k ukotvení
v dřevěném obrobku (26) a ke spojení dřevěné obrobku
(26) s jinou konstrukční části . Spojovací prvek (10) má
trubku (12) jako ukotvovací úsek, v jehož čelním konci je
zavařena válcovitá napojovací část (14), která má
například svorník (16) se závitem je spojení
s nezobrazenou konstrukční části. Prstencovým vrtákem je
upraveno vybrání (28) v čelní straně dřevěného obrobku
(26) a zbývající jádro (30) dřevěného obrobku (26) je
zkráceno alespoň o tloušťku napojovací části  (14), takže
je spojovací prvek (10) v rovině nebo zapuštěně
ukotvitelný s pomocí lepidla, umístěného do vybrání (28).

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Oberdörfer Hans, Stuttgart, DE;

Rittmann Anton, Rauchenwarth, AT;

Braun Axel, Teningen, DE;
Grün Jürgen, Bötzingen, DE;
Schätzle Joachim, Kenzingen, DE;

Baumann Georg, Fürstenzell-Jägerwirth, DE;
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E 04 B 1/98

E 04 B 2/86, E 04 C 5/16, E 04 C 5/20

E 04 C 2/38, E 04 C 2/42

E 04 C 5/06

2000-1181

2000-397

1999-1044

2000-268

CALENBERG INGENIEURE PLANMÄSSIG
ELASTISCH LAGERN GMBH, Salzhemmendorf,
DE;

NEMIS ESTABLISHMENT, Vaduz, LI;

ISOLA AS, Eidanger, NO;

DEHA ANKERSYSTEME GMBH & CO. KG, Gross-
Gerau, DE;

Způsob dodatečného provedení tlumení
kmitání na částech stavby a element tlumící
kmitání

Distanční vložka

Konstrukce stavebního dílce

31.03.2000

04.08.1998

24.03.1999

PCT/EP98/04857
WO 99/07958

Sedlák Jiří Ing., Pražská 58, České Budějovice, 37004;

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

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

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

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

09.04.1999

05.08.1997

1999/19915962

1997/29713879

DE

DE

DE

(32)

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)
(86)
(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Izolační deska (4a, 4b) pro vytvoření izolační vrstvy (3) ve
zdivu (1) pomocí zarážení více izolačních desek (4a, 4b)
pospojovaných podélnými stranami )6a, 6b) vedle sebe,
vykazuje alespoň na přední zarážecí straně (8a, 8b) na
přechodu k okraji (10a, 10b) izolační desky (4a, 4b) v
dílčí oblasti (9a, 9b, 9a´, 9b´) zaříznutí takového druhu, že
při zarážení se tento přechod zpožďuje za přední zarážecí
stranou (8a, 8b). Zaříznutí může být tvořeno zkosením (9a,
9b) nebo zaoblením, a může být vytvořeno na ohnuté
okrajové části (7) izolační desky (4a), nebo přímo na
přechodu k podélné straně (6b) izolační desky (4b).
Výhoda izolační desky (4a, 4b) spočívá v tom, že
zabraňuje ohýbání izolačních desek  (4a, 4b) při zarážení a
jejich následnému ujíždění do stran.

U způsobu dodatečného provedení tlumení kmitání na
částech stavby se vytvoří ve zdivu (24) vybrání ve formě
spáry  (26), do této spáry (26) se vloží alespoň jeden
element (2) tlumící kmitání a dutiny (28, 30), respektive
meziprostory, vzniklé mezi elementem (2) tlumícím
kmitání a zdivem (24) se alespoň částečně vyplní alespoň
jedním výplňovým materiálem. Element (2) tlumící
kmitání je proveden s první vrstvou (4) a s druhou vrstvou
(6), uspořádanou ve směru zatížení pod první vrstvou (4).
První vrstva (4) a druhá vrstva (6) sestávají alespoň
částečně z alespoň jednoho trvale pružného materiálu. Ve
vestavěné poloze elementu (2) tlumícího kmitání je mezi
první vrstvou (4) a druhou vrstvou (6) uspořádán nosný
element (8).

Distanční vložka (1) z plastu pro dvě bednicí desky (20)
ztraceného betonového bednění má dvě dosedací hlavy (4,
5) na bednicí desky (20), a je složena ze dvou dílů (2, 3).
mezi nimiž je uzavíratelná alespoň jedna výztužná tyč
(21). Obě dosedací hlavy (4, 5) jsou uspořádány na obou
koncích alespoň jednoho z obou dílů (2, 3).

Konstrukce stavebního dílce (1) je vytvořena a upravena
zejména jako konstrukce střešního dílce, obsahujícího
samonosnou rámovou konstrukci (2) s určitou výškou,
zavětrovací uzavírací díl (4), umístěný na jedné straně
rámové konstrukce (2), a samonosný deskový díl (5),
umístěný na druhé straně rámové konstrukce (2). Celý
stavební dílec (1) je vytvořen jako samonosný modul s
podélným nebo příčným zavětrováním a také s možnostmi
odvádění kondenzované vody.

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Wisniewski Peter, Eichenzell, DE;

Bucher Johannes, Schwaz, AT;

Young Jörgen, Porsgrunn, NO;
Vollan Per, Porsgrunn, NO;
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E 04 D 1/34

E 04 D 3/30

E 04 D 3/35, E 04 C 2/16, E 04 B 1/80

1999-3722

2000-1096

2000-583

FRIEDRICH OSSENBERG-SCHULE & SÖHNE
GMBH AND CO. KG, Altena, DE;

LINDAB A/S, Haderslev, DK;

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S, Hedehusene,
DK;

Způsob výroby lišty na kolíky pro smykové
výztuže pro železobetonové desky

Uspořádání k protivětrnému zajištění desek
střešní krytiny

Střešní krytinový prvek, systém a použití
krytinového prvku

Střešní krytina a stěnový obklad

15.07.1998

20.10.1999

24.09.1998

30.06.1998

PCT/EP98/04391

PCT/IB98/01493

WO 99/05374

WO 99/16985

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

Všetečka Miloš 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)

26.07.1997, 11.08.1997

12.03.1999

26.09.1997

1997/19732233, 1997/19734458

1999/29904523

1997/9703472

DE, DE

DE

SE

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Řešení se týká způsobu výroby lišty na kolíky pro
smykovou výztuž železobetonové desky. Kolíky (3) jsou
uspořádány paralelně a s vzájemným odstupem, mají na
obou koncích svého dříku (4) rozšířenou hlavu (5, 6)
talířového tvaru a svým jedním koncem se upevňují na
společné upevňovací liště (2) pomocí nejméně jedné
spojovací části (8) vytvarované na čelní straně. Spojovací
část (8) na čelní straně hlavy (5, 6) se tvaruje postupem
tváření za studena do spojovacího záběru s tvarovým
stykem s upevňovací lištou (2). Upevňovací lišta (2) se
upevňuje v příčné drážce (10) roznýtováním nýtovacího
čepu (8´) prostrčeného otvorem (7) upevňovací lišty (2),
zatemováním okrajů příčné drážky  (10) k upevňovací liště
(2) nebo bodovým svárem (12) vytvořeným v otvoru (7)
upevňovací lišty (2). Upevňovací lišta  (2) sestává z
ploché oceli.

Řešení se týká uspořádání k protivětrnému zajištění desek
střešní krytiny. Desky (1 až 3) jsou svou horní okrajovou
hranou položeny na střešní lať (8) a bočně jsou navzájem
uchyceny. Dolní okrajové hrany horní řady desek     (3),
navazují ve směru spádu střechy na položenou řadu desek
(1, 2), překrývají horní okrajové hrany desek (1, 2) dolní
řady. Boční drážkové svorky (6) jsou hákem upevněny na
deskách, které se mohou jednoduše položit. Boční
drážková svorka (6) má v oblasti, nacházející se mezi háky
(7), svěrný prostředek (30), pomocí kterého je upnutelná
na střešní lať (8), na které je položen horní konec desky
(1) nebo desky (2) dolní řady desek (1, 2).

Střešní krytinový prvek pravoúhelníkového tvaru je
profilovaný ve svém podélném směru a stupňovitý ve
svém příčném směru a obsahuje dvě přímé okrajové boční
strany (4, 5) spojovací s přesahem se sousedním střešním
krytinovým prvkem, spodní okraj (2), který je vlnitě
tvarovaný a spojitelný s přesahem se sousedním střešním
krytinovým prvkem, a horní okraj (3) spojitelný s
přesahem se sousedním střešním krytinovým prvkem. Dvě
diagonálně protilehlé rohové části (8, 9) střešního
krytinového prvku jsou šikmo seříznuty a horní seříznutá
rohová část (9c) jednoho střešního krytinového prvku je
upravena pro slícovaný styk se spodní odříznutou rohovou
částí (8b) jiného střešního krytinového prvku ve spoji čtyř
rohů, obsahujícím také neseříznuté rohové části (9a, 8d)
třetího a čtvrtého střešního krytinového prvku.

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Ernst Peter, Hattersheim, DE;

Kaemper Jan, Balve, DE;

Pedersen Torben, Gram, DK;

Guldberg Marianne, Soborg, DK;
Jensen Soren Lund, Holte, DK;
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E 04 D 13/16

E 04 F 15/024

E 04 G 1/14

E 04 G 7/30

2000-364

2000-1160

1999-903

2000-448

SCHMID BAUKUNSTSTOFFE GMBH, Gingen a. d.
Fils, DE;

JOINT VENTURE PARTNERSHIP HOLDING S.
A., Luxembourg, LU;

ONO Tatsuo, Tokyo, JP;

MERKEL Gerald, Nassau, BS;

Těsnicí rohož a způsob její výroby

Panel pro zvednuté podlahy

Rám obsahující nosné sloupky, boční díly a
spojky, a prefabrikované lešení sestávající z
rámů

Příhradový modulový lešenářský systém

09.12.1997

01.10.1998

15.03.1999

PCT/EP98/03980

PCT/EP97/06864

PCT/EP98/06235

WO 99/09270

WO 99/06647

WO 99/18305

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

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

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

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

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

18.08.1997

01.08.1997

02.10.1997

1997/9717484

1997/19733230

1997PD/000065

GB

DE

IT

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Potrubní pouzdra nebo venkovní střešní krytina nebo
stěnový obklad jsou vytvořeny z pojených umělých plstí ze
skleněných vláken, kde vlákna mají viskozitu při 1400°C
10 až 170 poise (1 až 17 Pa.s) a rychlost rozpouštění při
pH 4,5 alespoň 20 nm za den.

Řešení se týká těsnicí rohože (10) k pro vzduch
propustnému utěsnění podélných štěrbin, které v oblasti
hřebene střechy probíhají mezi hřebenáči (15) a
navazujícími střešními deskami (12), která sestává
z elastického a pro vzduch propustného pásu (1), jehož
vodu odpuzující okrajové pásky (6) jsou na horní straně
opatřeny povrstvením. Okrajové pásky (6) jsou ze
samolepicího kaučukového materiálu pro natvarování a
nalepení těsnicí rohože (10) na navazující střešní desky
(12), přičemž samolepicí okrajové pásky (6) jsou na své
spodní straně překryty při pokládání těsnicí rohože (10)
odstranitelnou stahovací folií (7) a povrstvení na horní
straně okrajových pásků (6) je tvořeno tkaninou (5) ve
formě pleteniny, popřípadě vrstvené pleteniny, protažitelné
v podstatě pouze v podélném směru těsnicí rohože (10).
Řešení se dále týká způsobu výroby této těsnicí rohože.

Panel pro zvednuté podlahy obsahuje krabicovitý element
(14) z kovového materiálu se dnem (15) a bočními
stěnami  (16) s prvními hranami (17), které jsou na vnější
straně složeny v záhyby a vytváří těleso (18) naplněné
plnicím materiálem a zakryté krycím elementem (19).
Krycí element (19) je také z kovového materiálu, je plochý
a větších rozměrů než krabicovitý element (14), přičemž je
opatřen druhými hranami (21), jež jsou složeny v záhyb s

prvními hranami (17) krabicovitého elementu (14). První a
druhé hrany jsou společně složené, podajné v záhybu
podél bočních stěn tak, že jsou s nimi uspořádány
rovnoběžně, aby se snížily rozměry panelu a zvýšila
zatěžovací pevnost podél jeho stran.

Rám pro vytváření lešení a podobných pomocných
konstrukcí má všestranné použití, velkou montážní
výkonnost, je snadno montovatelný a demontovatelný,
snadno se s ním manipuluje a nemá velké nároky na
skladovací prostor, přičemž slouží pro hospodárné
vytváření prefabrikovaného lešení, podpěrných konstrukcí,
skruží a podpěrných nosníků. Rám obsahuje nosný
sloupek (1), první spojovací podpěrný člen (7), upevněný
ve střední nebo přibližně střední poloze na nosném
sloupku (1), druhý spojovací podpěrný člen (7) nebo
podpěrné členy, upevněné v horní poloze nebo ve spodní
poloze, popřípadě jak v horní i spodní poloze na nosném
sloupku (1), nejméně jeden boční díl  (2, 2a), upevněný k
boční části nosného sloupku (1) pevným, uvolnitelným
nebo otočným spojem, a spojku upevněnou na vnějším
konci bočního dílu (2, 2a) ve svislé poloze odpovídající
poloze protilehlého prvního a druhého spojovacího
podpěrného členu. Prefabrikované lešení nebo podpěrný
nosník jsou vytvořeny sestavením a smontováním rámů k
sobě jak ve svislém, tak i ve vodorovném směru.

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Schmid Oliver, Gingen a. d. Fils, DE;

Da Molin Ferdinando, Piove di Sacco, IT;

Ono Tatsuo, Tokyo, JP;

Merkel Gerald, Nassau, BS;
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E 04 G 23/02

E 04 H 12/00

E 05 B 25/00, E 05 B 25/08

2000-700

1999-1261

2000-879

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, München,
DE;

FUTURE PRODUCT DESIGN, A. S., Praha, CZ;

BJÖRKBODA LAS OY AB, Björkboda, FI;

Způsob a zařízení pro zmenšování průhybu
zatíženého stavebního dílce

Věžová jednotka

Sestava stavítkového zámku a klíče

18.08.1998

17.08.1998

09.04.1999

09.03.2000

PCT/DE98/02397

PCT/DE98/02387

WO 99/10612

WO 99/11889

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

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

Fischer Michael Ing., Podskalská 2, Praha 2, 12800;

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

23.08.1997

29.08.1997

10.03.1999

1997/29715170

1997/19737898

1999/990519

DE

DE

FI

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Řešení se týká příhradového modulového lešenářského
systému se stojinami (3), vodorovnými nosníky (1),
úhlopříčnými vzpěrami (2) a příslušnými systémovými
doplňky, přičemž na každé stojině (3) je uspořádán jeden
nebo více se vzájemnými odstupy nad sebou uspořádaných
uzlů (4) lešení, které v základním provedení sestávají vždy
ze čtyř klínových zástrčných kapes (6), do kterých
prostřednictvím klínových zástrčných prvků (5, 15)
zasahují připojovací prvky vodorovných nosníků (1) a
úhlopříčných vzpěr (2). Klínové zástrčné prvky (5) pro
montáž vodorovných nosníků (1) zasahují do klínových
zástrčných kapes (6) uzlu (4) lešení, jejichž úložné otvory
(6.1), vymezené navzájem rovnoběžnými bočními
stěnami (6.2), mají šířku o vůli přibližně 2 x 1 mm větší
než je tloušťka klínových zástrčných prvků (5), nebo
boční stěny (6.2) klínových zástrčných kapes (6) se
klínovitě sbíhají. Pro montáž úhlopříčných vzpěr (2) jsou
na obou koncích trubky (2.1) úhlopříčné vzpěry (2)
uspořádány a vytvořeny úložné hlavy  (7) pro klín (15)
tak, že tyto úložné hlavy (7), nasazeny na klínové zástrčné
kapse (6), přiléhají na stojinu (3) a jsou fixovány klínem
(15), který prochází úložnou hlavou (7) a klínovou
zástrčnou kapsou (6). Klínové zástrčné prvky (5) jsou na
svých předních a zadních klínových hranách (5.3)
vyklenuty konkávně směrem dovnitř.

Pro zmenšení průhybu (w) stavebního dílce vystaveného
působení zatěžovacích sil, kde průhyb (w) vzniká ve
směru kolmém na podélnou osu (7) stavebního dílce (1), je
využito způsobu a zařízení podle vynálezu. V dosedacím
místě  (26) na čelní ploše (23) stavebního dílce (1) dosedá
distančník (21), udržující vzdálenost mezi dosedacím
místem (26) a opěrnou konstrukcí (24) na konstantní
hodnotě. Dosedací místo (26) leží na čelní ploše (23)

mimo neutrální vlákna (11) stavebního dílce (1).

Věžová jednotka zahrnuje dutou věž (101) pro upevnění
vnějších technologických zařízení, uloženou svým dolním
koncem na betonovém základu (100) a soubor vnitřních
technologických zařízení (109), uložených uvnitř dolní
části věže (101). Podle výhodných provedení technického
řešení mohou být vnitřní technologická zařízení (109)
uložena v buňce (201), uspořádané uvnitř dolní části věže
(101), přičemž věž (101) je tvořená příhradovou
konstrukcí (110) s nárožníky (111, 112, 113, 114)
tvořícími vertikální hrany bočních stran (131, 132, 133,
134), je na bočních stranách (131, 132, 133, 134) alespoň
zčásti zakryta bočními kryty (141, 142, 143, 144), které
jsou uzavřeny stropem (145). Stěna věže  (101) nebo boční
kryty (141, 142, 143, 144) věže (101) jsou opatřeny
větracími otvory (151, 152, 153). Do prostoru mezi
buňkou (201) a stěnou věže (101) resp. boční stranou
(131, 132, 133, 134) věže (101) může zasahovat účinné
pole čidla  (301, 302) zabezpečovacího nebo
monitorovacího zařízení.

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Freiman Michael, Königstein, DE;
Willnow Klaus, Offenbach, DE;

Kranz Vladimír Ing., Praha, CZ;

Haapaniemi Jouni, Paimio, FI;
Lindström Marko, Björkboda, FI;
Pihlaja Olli, Dragsfjärd, FI;
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E 05 B 35/00, E 05 B 35/12

E 06 B 1/32

E 06 B 1/32, E 06 B 3/32, E 04 D 13/02

1999-3024

1999-1773

1999-1776

SÝKORA Jozef, Bratislava, SK;

VELUX INDUSTRI A/S, Soborg, DK;

VELUX INDUSTRI A/S, Soborg, DK;

Spôsob uzatvárania a otvárania bezpečnostnej
mechanickej vložky, bezpečnostná mechanická
vložka, kľúč a kovanie

Okno

Okno

25.08.1999

13.11.1997

14.11.1997

PCT/DK97/00516
WO 98/22681

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

Kendereški Dušan Ing., Lidická 51, Brno, 60200;

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

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

22.01.1999

19.11.1996

19.11.1996

1999/0087

1996/1316

SK

DK

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)
(86)
(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Sestava stavítkového zámku a klíče zahrnuje pouzdro (1)
zámku a v něm prostřednictvím klíče (8) zpět a dopředu
pohyblivou závoru (3) zámku, opatřenou závěrným
kolíkem (4) a soustavu stavítkových kotoučků (5),
pohyblivých pomocí klíče (8) a opatřených uzamykacím
kanálkem. Uzamykací kanálek obsahuje alespoň první
větev (5a) a druhou větev (5b), uložené příčně vzhledem k
přesuvnému pohybu závory (3) zámku, a třetí větev (5c),
která je spojuje. Zub    (8b) klíče (8) obsahuje pro každý
stavítkový kotouček (5) kombinační plochu (8c), která při
otáčení klíčem (8) v zámku pohybuje stavítkovým
kotoučkem (5) ve směru uvedené první větve (5a) a druhé
větve (5b) pro výběr uzamykací kombinace. Zub (8b) klíče
(8) obsahuje vodicí člen (8d), který ovlivňuje závoru (3)
zámku.

Je vytvorená bezpečnostná mechanická vložka, u ktorej
teleso (1) je z jenej čelnej strany osadené uvolňovacou
otočnou vložkou (3) a z druhej čelnej strany je osadené
uzatváracou otočnou vložkou (2) minimálne s troma
kombinačnými usporiadaniami (5). Ovládací člen (4)
zčasti prekrýva len uzatváraciu otočnú vložku (2) a je
s ňou pevne a rozoberateľne spojený. Proti vytrhnutiu je
uzatváracia otočná vložka (2) a uvoľňovacia otočná vložka
(3) opatrená zaisťovacími úchytkami (10) a naviac
ovládací člen (4) je opatrený upevňovacím kolíkom (11).
Teleso (1) je na čelnej strane opatrené výstupkom (13),
v ktorom je umiestnený vonkajší upevňovací otvor (15).
Bezpečnostná  mechanická vložka si vyžaduje zvláštny
ovládací kľúč pozostávajúci z prvej uvoľňovacej zóny,
neutrálnej zóny a uzamykacej zóny.

Okno, zejména pro montáž do šikmého střešního povrchu
zahrnuje rámovou konstrukci s horním, spodním a
bočními prvky (1, 2, 3) a vzhledem k této rámové
konstrukci otevíratelnou, nahoře zavěšenou konstrukci
okenního křídla s izolační tabulí (4) zasazenou mezi horní,
spodní a boční prvky (5, 6, 7) kovových nebo plastových
profilů. Izolační tabule (4) je vyrobena s rozměry
odpovídajícími vnějším rozměrům rámové konstrukce pro
přímé dosednutí na ploché těsnění (11, 12, 13) upevněné
k vnějším povrchům (17, 18, 19) hran horního, spodního a
bočních prvků (1, 2, 3) rámové konstrukce. Horní, spodní
a boční prvky (1, 2, 3) rámové konstrukce jsou na vnitřní
straně, směřující k oblasti okna, pokryty kovovými
plochými profily (31) pro zajištění dobrého tepelného
přenosu ke krajním oblastem izolační tabule (4). Rámová
konstrukce sestává z dřevěných profilů (23) spojených
v profilovaných spojích (24) na pokos.

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Sýkora Jozef, Bratislava, SK;
Janovec Ján, Ružomberok, SK;

Lindgren Claes, Farum, DK;

Christensen Jan Vilhelm, Ostbirk, DK;
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E 06 B 7/22

E 21 F 15/00

E 21 F 15/00

E 21 F 15/00

2000-1095

1999-1195

1999-1196

1999-1197

THYSSEN POLYMER GMBH, Bogen, DE;

ADAMEC Zdeněk Ing., Praha, CZ;

ADAMEC Zdeněk Ing., Praha, CZ;

ADAMEC Zdeněk Ing., Praha, CZ;

Okno, dveře nebo podobný konstrukční prvek

Základková nerozplavitelná směs

Hydraulická nerozplavitelná základková směs

Hydraulická základková směs

24.03.2000

06.04.1999

06.04.1999

06.04.1999

PCT/DK97/00520
WO 98/22684

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

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

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

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

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

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

27.03.1999

1996/1320

1999/19914039

DK

DE

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)

(86)
(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

Okno, zejména pro montáž v šikmém střešním povrchu,
zahrnuje rámovou konstrukci a konstrukci okenního
křídla, která je závěsem (13, 14, 15; 51, 52, 53) spojena s
rámovou konstrukcí pro otáčení kolem horizontální osy
vzhledem k této rámové konstrukci. V konstrukci
okenního křídla je namontována izolační tabule (3; 33).
Horní, spodní a boční prvky (1, 2, 4, 5; 31, 32, 34, 35)
rámové konstrukce a konstrukce okenního křídla jsou
vyrobeny z dřevěných profilů. Dřevěné profily mají vnější
krycí prvky (16, 17, 18; 46, 48), které v uzavřené poloze
okna překrývají mezery mezi rámovou konstrukcí a
konstrukcí okenního křídla a závěsové spojení mezi těmito
konstrukcemi. Horní, spodní a boční prvky (1, 2; 31, 32)
rámové konstrukce jsou vytvořeny profily, s průřezy v
podstatě ve tvaru rovnoběžníku, ve kterém jsou vnější
hranová čela (6; 36) průřezu umístěna ve společné rovině,
se kterou přiléhající protilehlá boční čela (7, 8; 37, 38)
průřezu profilu svírají úhel o velikosti 95° až 140°.

Vynález se týká okna, dveří nebo podobného
konstrukčního prvku, zejména z vyztužených dutých
plastových komorových profilových tyčí s nejméně jedním
těsněním (6, 7) mezi okenním rámem (1) a rámem
okenního křídla (2). Těsnění (6, 7) je opatřeno na své
úložné ploše úložnou částí z měkkého materiálu. Plocha
nacházející se proti těsnění (6, 7) je pokryta profilovým
těsnicím páskem (9) z měkčího materiálu něž má materiál
dosedací plochy (1a, 1b) pro těsnění  (6, 7).

Řešení se týká základkové nerozplavitelné směsi určené
zejména pro zajišťování a likvidaci důlních děl případně
sanaci a rekultivaci terénů pro pozemní stavitelství.
Základková nerozplavitelná směs obsahuje 67 až 25
hmotnostních dílů základní složky, kterou s výhodou tvoří
ložový popel nebo úletový popílek ze spalování uhlí nebo
koksu či flotační hlušina z úpravy uhlí, 33 až 75
hmotnostních dílů energosádrovce a vodu v množství 50
až 100 % celkové hmotnosti obou předchozích složek.

Řešení se týká hydraulické nerozplavitelné základkové
směsi určené zejména pro zajišťování a likvidaci důlních
děl nebo k sanaci a rekultivaci území v pozemním
stavitelství. Hydraulická nerozplavitelná základková směs
obsahuje 20 až 80 hmotnostních dílů produktu odpadu ze
spalování uhlí nebo koksu ve formě úletového popílku
a/nebo ložového popela, 40 až 10 hmotnostní dílů
ocelárenských kalů, 40 až 10 hmotnostních dílů
slévárenských písků a vodu v hmotnostním poměru
k celkovému množství uvedených tří složek směsi 0,20 až
0,67.

Řešení se týká hydraulické základkové směsi určené
zejména pro zajišťování a likvidaci důlních děl nebo
sanaci a rekultivaci území v pozemním stavitelství.
Hydraulická základková směs obsahuje 50 až 80
hmotnostních dílů produktu odpadu ze spalování uhlí
nebo koksu ve formě úletového popílku a/nebo ložového
popela, 50 až 20 hmotnostních dílů kalů z čištění plynů a
vodu v množství 50 až 100 % celkové hmotnosti obou
předchozích složek směsi.

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Hofmann Jörg, Ascha, DE;
Stöger Michael Dr., Ascha, DE;

Adamec Zdeněk Ing., Praha, CZ;
Slivka Vladimír Ing., Ostrava, CZ;

Adamec Zdeněk Ing., Praha, CZ;
Slivka Vladimír Ing., Ostrava, CZ;

Adamec Zdeněk Ing., Praha, CZ;
Slivka Vladimír Ing., Ostrava, CZ;
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F 01 D 25/22, F 01 D 15/10

F 02 B 57/06, F 02 B 33/00, F 02 B 29/00, F 02 F 3/24,
F 02 M 69/10

F 04 B 19/00

F 04 D 29/58, F 04 D 29/16, F 04 D 29/04

2000-1940

1999-1184

1999-1114

1999-1779

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, München,
DE;

KRUŽÍK Ivan, Kněžice, CZ;

T. D. I. THERMO DYNAMICS ISRAEL LTD.
MOSHE NAVE, Tel Aviv, IL;

ASEA BROWN BOVERI AG, Baden, CH;

Parní turbosoustrojí s parní turbínovou
jednotkou a s pracovní strojovou jednotkou pro
výrobu proudu

Dvoudobý ekologický motor

Systém na přemisťování tekutiny

Způsob provozu radiálního kompresoru a
radiální kompresor k jeho provádění

26.11.1998

06.04.1999

03.09.1997

19.05.1999

PCT/DE98/03490

PCT/IL97/00292

WO 99/28599

WO 98/16739

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

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

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

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

28.11.1997

02.10.1996

25.05.1998

1997/19752946

1996/725321

1998/98810486

DE

US

EP

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Parní turbosoustrojí (1) má společný hřídel (4) pro parní
turbínu (20) a pracovní strojovou jednotku (3) s
generátorem  (30), za který je připojen měnič (5) kmitočtu.
Prostřednictvím měniče (5) kmitočtu je napájen proud do
spotřební sítě  (52) s předem stanoveným kmitočtem.
Hřídelová ložiska (6) společného hřídele (4) jsou chlazena
a mazána vodou.

Podstata řešení spočívá v tom, že vzduch do válce proudí
plnicím kanálem od kompresoru a vytlačuje před sebou
spálené plyny z válců. Kanály otevírá a zavírá píst. palivo
se do válce dopravuje vstřikováním až jsou oba kanály
uzavřeny, aby nemohlo uniknout do plnicího ani
výfukového kanálu. Mazání motoru je prováděno olejem.

Systém na přemisťování tekutiny obsahuje tlakovou
nádobu (2), expanzní nádobu (4), první a druhé potrubí
(8), které je každé v průtokovém propojení s uvedenými
dvěma nádobami (2, 4), tekutinu (36) obsaženou v
systému a zdroj energie pro vytváření tlaku v tlakové
nádobě (2). První potrubí (6) má první otvor (10) v tlakové
nádobě (2) a druhý otvor (12) v expanzní nádobě (4),
přičemž mezi těmito dvěma otvory (10, 12) se nachází
první nejnižší část (14). Druhé potrubí (8) má třetí otvor
(16) v talkové nádobě (2) a čtvrtý otvor (18) v expanzní
nádobě (4), přičemž mezi těmito dvěma otvory  (16, 18) se
nachází druhá nejnižší část (20). První otvor (10) leží níže,
než druhý otvor (12), avšak výrazně výše nad třetím
otvorem (16) a čtvrtým otvorem (18), které leží v blízkosti
dna tlakové nádoby (2) respektive expanzní nádoby  (4).

Způsob provozu radiálního kompresoru (1) se provádí tak,
že se  nasává pracovní médium (27) kompresorovým
kolem  (6), uspořádaným v kompresorové skříni (5) a
opatřeným více oběžnými lopatkami (7), stlačuje se a vede
se dále ke spotřebiči jako hlavní proudění (28), po
provedeném procesu stlačení mezi oběžnými lopatkami (7)
odbočuje prosakovací proudění (29) pracovního média
(27) a toto prosakovací proudění (29) proudí do dělicí
mezery (18) vytvořené mezi kompresorovým kolem (6) a
mezi kompresorovou skříní (5). Dělicí mezera (18) není v
oblasti zadní stěny (16) kompresorového kola (6) proti
vnikání prosakovacího proudění (29) pracovního média
(27) utěsněna. Ve směru po proudu prosakovacího
proudění (29) pracovního média (27) se přivádí do dělicí
mezery (18) chladicí médium  (25) a po provedeném
chladicím procesu se nakonec opět odvádí. Radiální
kompresor (1) má v kompresorové skříni (5)  uspořádán
nejméně jeden ji prostupující, v oblasti zadní stěny (16)
kompresorového kola (6) do dělicí mezery (18) vyúsťující
a na zadní stěnu (16) nasměrovaný přiváděcí kanál (24)
pro plynné chladicí médium (25), jakož i nejméně jeden
odváděcí kanál (26) pro chladicí médium (25).

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Thiele Rudolf, Erlangen, DE;

Kružík Ivan, Kněžice, CZ;

Orian Itamar, Tel Aviv, IL;

Wunderwald Dirk Dr., Baden, CH;
Thiele Martin Dr., Baden-Dättwil, CH;
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F 15 D 1/14, F 15 D 1/08

F 16 J 15/10, F 16 L 21/03

F 17 D 1/17, F 17 D 1/16, E 21 C 41/32, B 65 G 53/00,
C 10 C 3/00

F 21 S 8/10

2000-1188

2000-8

1999-3632

1999-1041

PRAXAIR TECHNOLOGY, INC., Danbury, CT, US;

M. O. L. GUMMIVERARBEITUNG GMBH & CO.
KG, Vechta, DE;

OMROS GESELLSCHAFT FÜR
UMWELTTECHNIK MBH, Hildburghausen, DE;

AUTOPAL, S R. O., Nový Jičín, CZ;

Hubice s vícenásobným koherentním paprskem

Těsnicí kroužek pro zástrčné hrdlové spojení
trubek

Způsob vytěžování vysokoviskózních produktů

Kompaktní konstrukce automobilové LED
svítilny

31.03.2000

04.01.2000

13.10.1999

24.03.1999

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)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

02.04.1999

07.01.1999

13.10.1998

1999/285097

1999/19900302

1998/19847197

US

DE

DE

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Hubice obsahuje trysky (3), přičemž každá tryska (3) má
vstupní otvor (4) a výstupní otvor (5). Každý vstupní otvor
(4) trysky komunikuje se zdrojem plynu a každý výstupní
otvor (5) trysky (3) je umístěn na čelní straně (7) konce
hubice   (1). Hubice (1) dále zahrnuje alespoň jeden
ejekční prostředek (8, 9) na čelní straně (7) konce hubice
(1) kolem výstupních otvorů (5) trysky (3). Od čelní
strany (7) konce hubice (1) je protaženo protažení (10),
tvořící prostor (11), s nímž komunikuje každý
z výstupních otvorů (5) trysky (3) a nejméně jeden ejekční
prostředek (8, 9). S pomocí této hubice (1) lze provádět
způsob ustavování vícenásobných koherentních paprsků
(20) plynu, který zahrnuje uspořádání hubice (1) a vedení
plynu v paprsku (20) z každého výstupního otvoru (5)
trysky (3) a vytváření paprsků (20) plynu. Třetí operací
způsobu je buď vedení paliva a oxidantu v alespoň jednom
proudu z konce hubice (1) a spalování tohoto paliva pro
vytvoření alespoň jedné plamenové obálky (21) kolem
proudů plynu nebo vedení paliva v alespoň jednom proudu
z konce hubice (1) kolem paprsků (20) plynu a spalování
tohoto paliva se vzduchem strhávaným do nejméně
jednoho proudu paliva, pro vytvoření alespoň jedné
plamenové obálky (21) kolem paprsků (20) plynu.
Závěrečnou operací způsobu je udržování proudu každého
paprsku   (20) plynu, rozlišeného po celé délce tohoto
paprsku (20) plynu.

Těsnicí kroužek pro zástrčné hrdlové spojení trubek je
vsazen v kruhovém žlábku (16) v podstatě pravoúhlého
příčného průřezu, vytvořeném v hrdlové objímce (9) na
konci trubky. Je opatřen výztužným proužkem (6),
uchyceným v dovnitř otevřeném vybrání těsnicího
kroužku. Těsnicí kroužek má na své přední straně
vytvořenu těsnicí manžetu (1) skloněnou směrem k
protilehlé straně těsnicího kroužku, na níž je vytvořeno
přítlačné těsnění (5). Přítlačné těsnění (5) obsahuje přední
náběhovou plochu (15) na níž při zasouvání předního
sraženého konce (13) druhé trubky (10) do hrdlové
objímky (9) prvé trubky dolehne břit (12) těsnicí manžety
(1), a vykloní tak přítlačné těsnění (5), směrem k
vnějšímu povrchu zasunuté trubky (10).

Způsob vytěžování vysokoviskózních produktů z deponií,
jam nebo jiných úložišť se provádí za použití kapalných
uhlovodíků jako viskozitu snižujících přísad. K přísadám
se přidávají zásadité produkty v pevné formě.

Kompaktní konstrukce automobilové LED svítilny
obsahuje zdroje světla LED (1) umístěné na vnitřní straně
zadního krytu (6) svítilny, které jsou propojeny vodiči (5),
přičemž jednotlivé optické osy (7) procházejí kolmo
refraktorem (3) složeným z fresnelovských čoček a

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Anderson John Erling, Somers, NY, US;
Farrenkopf Dennis Robert, Bethel, CT, US;
Semenza Richard Thomas, Shrub Oak, NY, US;
Mathur Pravin Chandra, Dobbs Ferry, NY, US;
Mahoney William John, Dobbs Ferry, NY, US;

Lüers Gregor, Vechta, DE;

Gorke Helmut Dr., Krumpa, DE;
Gorke Ronald, Krumpa, DE;

Vejbor Petr RNDr. CSc., Olomouc, CZ;
Cejnek Milan Ing. CSc., Nový Jičín, CZ;
Kuběna Vladimír Mgr., Nový Jičín, CZ;
Navrátil Jiří Ing., Kunín, CZ;
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F 21 V 21/00, F 21 V 21/10

F 23 D 1/02

1998-3368

2000-663

SITECO BELEUCHTUNGSTECHNIK GMBH,
Traunreut, DE;

HITACHI LTD., Tokyo, JP;
BABCOCK-HITACHI KABUSHIKI KAISHA,
Tokyo, JP;

Světelný pás umožňující osvětlení dlouhé
plochy

Spalovací hořák na jemné práškové uhlí a
spalovací zařízení na jemné práškové uhlí

19.02.1998

23.02.2000
PCT/EP98/00963
WO 98/37360

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

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

(72)
(72)

(54)

(54)

(22)

(22)

19.02.1997

03.03.1999

1997/97102709

1999/55319

EP

JP

(32)

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)

(86)
(87)

(74) (74)

(57)
(57)

rozptylových polštářků. Refraktor (3) je nesen tubusem (2)
nebo jeho částmi a optická osa (7) prostupuje bezbarvým
nebo libovolně barevným krycím sklem (4), přičemž se
elektrické vodiče (5) odpovídající svítilny sbíhají v
jednom nebo více konektorech (8), které současně tvoří
kryt pro další elektrické prvky (9), nezbytné pro činnost
svítilny.

Světelný pás, který umožňuje osvětlení dlouhé plochy přes
kyvadlo a/nebo bezprostředně na stropě upevněným
osvětlovacím tělesem, na jehož čelních stěnách jsou
uspořádány spojovací elementy, jež umožňují volit přímo
jednotlivá osvětlovací tělesa, která navzájem tvoří jeden
světelný pás. Dlouhé světelné pole se v podstatě skládá z
reflektoru (1) a ze dvou částí čelní stěny (3). Vertikální
symetrické reflektorové uspořádání (1) je zhotovené z
čelního zrcadlícího materiálu, jehož vrchní plocha je
plošně částečně vyztužena a ve světelném výstupním
otvoru (2) vyčnívá ven ze světelné konstrukce dvojice
ramen (14), která jsou v odstupech vzájemně uspořádána.
Čelní části stěny (3) mají pro upevnění, na obrácené
vnitřní straně reflektorového uspořádání (1), zásuvkovou
drážku (33), jejíž profil odpovídá čelnímu profilu
reflektorového uspořádání (1) a na vnější straně má
drážkový/pružinový profil. Tento drážkový/pružinový
profil je uspořádán do drážky (35) a pružiny (36) takovým
způsobem, že stejné části čelní stěny (3), které jsou párově
a obrysově shodné, je možné vzájemně spojovat do jedné
osy.

Hořák pro spalování jemného práškového uhlí sestává z
trysky (10) na jemné práškové uhlí, pro vstřikování směsi
jemného práškového uhlí a vzduchu, a vzduchových
trysek (11, 12) pro vstřikování dostatečného množství
vzduchu pro dokonalé spalování jemného práškového uhlí,
uspořádaných soustředně kolem trysek (10). Redukční
plamen o vysoké teplotě vytvoří rychlým spotřebováním
kyslíku s vytvořením plamene při vysoké teplotě, rychlým
zapálením jemného práškového uhlí v blízkosti výstupu z
hořáku oxidační plamen, mající rovnoměrné rozdělení
složení plynu v radiálním směru ke střední ose hořáku, se
vytvoří směšováním vzduchu vstřikovaného ze
vzduchových trysek (11, 12) směrem po proudu od
redukčního plamene při vysoké teplotě. Podstata
spalovacího hořáku spočívá v tom, že obsahuje prostředky
pro změnu směru proudění sekundárního vzduchu
vstřikovaného ze sekundární vzduchové trysky (11) na
vnější obvodovou stěnu hořáku tak, aby sekundární
vzduch proudil podél obráceně se zužující části
sekundární vzduchové trysky (11).

(21)

(21)

(71)

(71)7 (51)

7 (51)

Leibig Joachim, Traunwalchen, DE;
Zahnbrecher Helmut, Palling, DE;
Brüggemann Jürgen, Traunreut, DE;
Segers Hermann-Reinhard, München, DE;
Balk Peter, Übersee, DE;

Hirofumi Okazaki, Hitachinaka-shi, JP;
Hironobui Kobayashi, Hitachi-shi, JP;
Toshikazu Tsumura, Kure-shi, JP;
Kenji Kiyama, Kure-shi, JP;
Tadashi Jinbo, Kure-shi, JP;
Koji Kuramashi, Kure-shi, JP;
Shigeki Morita, Hiroshima-shi, JP;
Shinichiro Nomura, Kure-shi, JP;
Miki Shimogori, Kure-shi, JP;
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F 23 D 14/10, F 23 D 14/16

F 23 Q 7/22

F 24 B 1/00, F 24 C 15/34

F 24 D 3/00

F 24 D 19/00, F 24 D 19/02

1999-3817

1999-2645

1998-619

1999-150

1999-3389

WORGAS BRUCIATORI S. R. L., Formigine, IT;

SAINT-GOBAIN INDUSTRIAL CERAMICS, INC.,
Worcester, MA, US;

HERŠÁLEK Miloš, Liberec, CZ;

KOCIÁN Pavel ing., Rožnov pod Radhoštěm, CZ;

KERMI GMBH, Plattling, DE;

Hořák pro plynná paliva

Keramická zapalovací svíčka se sdruženou
hlavou a způsob jejího žhavení

Spalovací akumulační kamna

Způsob vytápění objektů s tepelnou injektáží

Upevňovací zařízení zejména pro horní zakrytí
topného tělesa

21.04.1998

22.12.1997

02.03.1998

18.01.1999

23.09.1999

PCT/EP98/02367

PCT/US97/23829

WO 98/49495

WO 98/33017

Vandělíková Jana Ing., Petrská 12, Praha 1, 11000;

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

Görig Jan Ing., Třída T. Bati 299, Zlín, 76422;

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

28.04.1997

27.01.1997

29.09.1998

1997MO/000077

1997/789033

1998/29817420

IT

US

DE

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

Hořák pro plynná paliva pro spalování
hyperstechiometrické palivové směsi, opatřené difuzérem
(1) s hlavními štěrbinami (3, 13), uspořádanými do
průběžně nebo přerušovaně uspořádaných základních řad
(2, 8, 25), které jsou vzájemně odděleny mezikusem (10),
v němž jsou provedeny přídavné štěrbiny (5, 14, 17, 18),
jejichž podélné osy svírají s podélnými osami hlavních
štěrbin (3, 13) nenulový úhel.

Keramická zapalovací svíčka zahrnuje dvojici elektricky
vodivých dílů (9, 13), kde každý díl (9, 13) má první
konec, žárové pásmo (11), umístěné mezi a v elektrickém
spojení s každým z prvních konců elektricky vodivých
dílů (9, 13), přičemž žárové pásmo (11) má délku
elektrické dráhy (LHZ) méně než 0,5 cm, a elektricky
nevodivý materiál tepelné jímky (19) ve styku s žárovým
pásmem (11). Pro žhavení keramické zapalovací svíčka se
přivede mezi vodivé konce dílů (9,13) svíčky napětí o
hodnotě mezi 3 V a 60 V a vytvoří se zapínací proud a
proud ustáleného stavu takový, že jeho poměr k
zapínacímu proudu je alespoň 35 %, a žárové pásmo (11)
se rozžhaví na teplotu kolem 1350°C během méně než 3
sekund.

Spalovací akumulační kamna, určená pro vytápění
veškerých vnitřních prostor objektů, na veškerá tuhá
paliva, jejichž podstata spočívá v tom, že určitá část
obvodu kamen je vyplněna za vnějším obvodovým
pláštěm kamen akumulačním materiálem, aby vznikl
akumulační prostor, ve kterém jsou vytvořeny svislé
vzduchové kanálky. Ve spodní části mají kanálky vstupní
otvory opatřené klapkami a v horní části jsou ukončeny
mřížkou, s ručním nebo automatickým ovládáním. Vnější
část akumulačního prostoru je opatřena izolačním
materiálem.

Způsob vytápění probíhá ve dvou cyklicky se střídajících
topných režimech. V režimu ohřevu je zdrojem tepla
ohříváno teplosměnné médium pouze v uzavřeném
primárním okruhu a to až do časového okamžiku, ve
kterém teplota média dosáhne nastavené horní hodnoty
teploty média. V tomto okamžiku přechází režim ohřevu
v režim topení, při němž se primární okruh propojí se
sekundárním okruhem, obsahujícím alespoň jedno topné
těleso pro vytápění alespoň jednoho vytápěného prostoru a
tak dojde k injektáži ohřátého média z primárního okruhu
do sekundárního okruhu, která trvá až do časového
okamžiku, v němž teplota média poklesne na nastavenou
dolní hodnotu teploty média. V tomto okamžiku se
sekundární okruh od primárního okruhu odpojí, primární
okruh se uzavře a cyklus vytápění se navrací opět do
režimu ohřevu. Způsob podle vynálezu je určen pro
vytápění objektů s lokálním zdrojem tepla.

Upevňovací zařízení, zejména pro horní zakrytí (12)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Lasagni Feliciano, Vignola, IT;
Buccilli Giorgio, Roma, IT;

Willkens Craig A., Worcester, MA, US;
Bateman Linda S., Spencer, MA, US;

Heršálek Miloš, Liberec, CZ;

Kocián Pavel ing., Rožnov pod Radhoštěm, CZ;

Horn Karlo, Tamm, DE;
Edelmann Dieter, Deggendorf, DE;
Klendauer Georg, Stephansposching, DE;
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F 24 D 19/02

F 24 D 19/02

F 24 H 1/00, F 23 C 11/00

2000-688

2000-976

1999-2857

KERMI GMBH, Platting, DE;

SIGARTH AB, Hillerstorp, SE;

HITACHI, LTD., Tokyo, JP;
BABCOCK-HITACHI KABUSHIKI KAISHA,
Tokyo, JP;

Zavěšení topných těles

Zařízení pro upevnění radiátoru

Kotel

25.02.2000

17.03.2000

11.08.1999

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

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

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

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

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

26.03.1999

19.03.1999

20.08.1998

1999/29905505

1999/9901013

1998/233685

DE

SE

JP

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

topného tělesa, sestává z dosedací části (53), přiřazené
k hornímu zakrytí (12), z upevňovací části (60), přiřazené
k topnému tělesu a uchycené na topném tělesu, a ze
spojovací části (58), která je vytvořena mezi dosedací částí
(53) a upevňovací částí (60).

Zavěšení topných těles na zdi, skládající se z držáku
nosiče (1) a z do držáku nosiče (1) zasouvatelného nosiče
(2), opatřených prostředky vzájemného polohování, nosič
(1) je opatřen prostředky (3) pro upevnění na zdi a nosič
(2) kloubovým závěsem (4) umožňujícím zavěšení jak
rovných tak také zakřivených topných těles.

Zařízení pro upevnění radiátoru (3) na substrát (1) je
tvořeno kolejnicí (2) pro upevnění na substrátu (1), první
upevňovací částí v první koncové oblasti kolejnice (2) pro
spolupráci s první oblastí radiátoru )3) nebo prvním
upevňovacím členem na tomto radiátoru (3), druhou
upevňovací částí (4) na opačném konci kolejnice (2) pro
spolupráci s druhou oblastí radiátoru (3) nebo s druhým
členem na tomto radiátoru (3), přičemž druhá upevňovací
část (4) je pohyblivá podél kolejnice (2) směrem od první
upevňovací části a zařízení je opatřeno pružinou (7) pro
předpětí druhé upevňovací části (4) směrem k první

upevňovací části, pružina (7) je jedním svým koncem
spojena s kolejnicí (2) a druhým koncem je spojena s
uzavíracím členem (24), upevněným na druhé upevňovací
části (4), tento uzavírací člen  (24) je určen pro přitlačení k
první straně stěny (9) kolejnice (2) působením pružiny (7)
a druhá upevňovací část (4) má zarážku (12) na opačné
druhé straně stěny (9) pro udržení uzavíracího členu (24) v
přitlačené poloze proti kolejnici  (2).

Kotel, vybavený prostředkem, který může snížit
koncentraci CO, nespáleného zbytku, ulpívajícího popílku
a pod. v blízkosti boční stěny (1)  a udržovat dobrý stav
spalování při jednoduché konstrukci, má spalovací
komoru (13) vytvořenou přední stěnou (14a) a zadní stěnu
(14b), z nichž nejméně jedna je vybavena vícero etážemi
hořáků (2, 3, 4), umístěnými pro sobě navzájem, a
bočními stěnami (1a) a (1b) křižujícími se se stěnami
(14a) a (14b) s hořáky. Mezi nejkrajnějším hořákem a
boční stěnou (1a) a (1b) v rozsahu výšky etáží hořáků (2,
3, 4) je proveden vstupní otvor (6) pro plyn (18) pro
vytvoření tlaku plynu (18) v blízkosti bočních stěn (1a) a
(1b) ve spalovací komoře (13), který je vyšší než je tlak
kouřového plynu (16) ve středové části spalovací komory
(13). Kouřový plyn (16) se nemůže dostat do blízkosti
bočních stěn (1a) a (1b) kvůli tryskajícímu proudu plynu
(18).
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(21)

(21)

(71)

(71)

(71)
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F 24 H 1/48

F 26 B 21/00, F 23 C 10/28, G 05 B 6/05

F 27 D 3/00

2000-1101

1999-314

2000-2961

M. T. S. S. A., Levallois-Perret Cedex, FR;

ÚSTAV CHEMICKÝCH PROCESŮ AKADEMIE
VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, Praha, CZ;

SMS DEMAG AG, Düsseldorf, DE;

Plynový ohřívač vody

Způsob identifikace a řízení režimů fluidující
vrstvy zrnitého materiálu

Zavážecí zařízení pro nízkošachetní pece

29.09.1998

29.01.1999

03.02.1999

PCT/EP98/06158

PCT/DE99/00334

WO 99/18397

WO 99/41561

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

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

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

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

07.10.1997

13.02.1998

1997/9712464

1998/19807616

FR

DE

(32)

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Plynový ohřívač vody obsahující nádrž (1), opatřenou
přívodní trubkou (2) studené sanitární vody a výstupní
trubkou  (3) teplé sanitární vody, těleso ohřívače (6),
vložené dovnitř nádrže (1) jejím otvorem (4), obsahující
spalovací komoru  (24), ve které je uložen hořák (7), a
která je spojena výstupním kanálem spalin s výstupním
otvorem (11) spalin vně nádrže (1), jehož podstatou je, že
těleso ohřívače (6) dále obsahuje alespoň jeden první
podélný kanál (22c) a alespoň jeden druhý podélný kanál
(22h), navzájem propojené pomocí průchodu (35),
vytvořeného na konci tělesa ohřívače (6), nacházejícím se
uvnitř nádrže (1), propojené na příslušné otvory, vstupní
otvor (27) studené vody a výstupní otvor (29) teplé vody,
které jsou na konci tělesa ohřívače (6), nacházejícím se
vně nádrže (1) a jsou napojitelné na okruh vody pro
vytápění. Těleso ohřívače (6) má zpravidla tvar dutého
dvoustěnného válce s vnitřní stěnou (18) a vnější stěnou
(19) s několika podélnými oddělovacími příčkami (21).

Způsob identifikace a řízení režimů fluidující vrstvy
zrnitého materiálu na bázi frekvenční analýzy, u kterého se
vedle průtoku fluidačního plynu měří tlakové fluktuace ve
vrstvě, které se vyhodnotí jako výkonové spektrum
uspořádané tak, aby dělicí poměr (M) těchto frekvencí
dělil výkon spektra (E) na dvě poloviny a stanoví se tak
dvojice těchto parametrů (E) a (M), které se porovnají
s hodnotami charakterizujícími požadovaný režim a na
základě zjištěné odchylky se nastaví odpovídající průtok
plynu fluidní vrstvou.

Zavážecí zařízení je určeno především pro elektrické
obloukové pece k natavování kovového odpadu, které jsou
uzavíratelné víkem, napojeným na zařízení k odtahu
plynů, a na kterých je odstranění víka z šachty pece
nasaditelné vsázkové zařízení (31). Vsázkové zařízení má
horní část (32) a dolní část (34), horní část (32) je
vytvořena jako zásobník vsázky, který má plynopropustné,
otevíratelné dno (33), dolní část (32) je v oblasti svého ústí
(35) vytvořena tak, že se shoduje s horním okrajem (19)
horní nádoby (13) pece. Vně nízkošachetní pece (11) je
upraveno odkládací místo (51), na kterém se usazuje
vsázkové zařízení (31) a jehož úroveň leží výrazně pod
úrovní horního okraje (19) horní nádoby (13) pece.
Odkládací místo (51) má přípojku (24), kterou je
připojitelné na zařízení  (29) k odtahu plynů. Zvedacím
zařízením (41), se vsázkové zařízení (31) usazuje na
odkládacím místě (51) a zvedá do výšky nepatrně nad
úrovní horního okraje (19) horní nádoby (13) pece.
Transportním zařízením (42), se vsázkové zařízení (31)
transportuje sem a tam k nízkošachetní peci.
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(21)

(21)

(71)

(71)

(71)
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F 28 D 1/00, F 24 D 19/00, F 28 F 3/00

F 28 F 1/10, F 24 H 1/00

F 28 F 27/00, F 28 D 19/04

F 41 A 19/04

1999-4546

1999-3067

1998-4361

1998-3573

KERMI GMBH, Plattling, DE;

OUTOKUMPU OYJ, Espoo, FI;

ABB AIR PREHEATER, INC., Wellsville, NY, US;

DEFENSE TECHNOLOGIES LIMITED, Portland,
ME, US;

Deskové topné těleso

Jednotka výměníku tepla a její použití

Lineární snímací systém pro detekci horkých
míst

Mechanismus k regulování rychlosti střelby

14.12.1999

27.08.1999

23.06.1997

08.05.1997

PCT/US97/10876

PCT/US97/07878

WO 98/00680

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

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

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

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

30.12.1998

09.09.1998

01.07.1996

09.05.1996

1998/19860781

1998/981927

1996/674361

1996/647381

DE

FI

US

US

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Deskové topné těleso (10) pro ústřední topné systémy má
alespoň jednu topnou desku (12), ventilovou připojovací
armaturu (14a, 14b) na každé, přednostně horní boční,
koncové oblasti deskového topného tělesa (10), respektive
topné desky (12), připojovací sadu (15a, 15b) na
přednostně spodní boční koncové oblasti deskového
topného tělesa (10), respektive topné desky (12). Obě
ventilové připojovací armatury (14a, 14b) a připojovací
sady (15a, 15b) jsou vytvořeny shodné. Uvnitř topného
tělesa (10) jsou umístěny trubky (17a, 17b, 17c, 17d) z
plastické hmoty pro proudové připojení.

Jednotka výměníku tepla v plynovém ohřívači vody
obsahuje plošné oválné trubice (1, 21, 31) s žebrem (3, 22,
32 přinejmenším na jedné své ploché části (4, 24, 33).
Plošní oválné trubice (1, 21, 31) stejně jako žebra (3, 22,
32) jsou vyrobeny z mědi, ze slitiny na základě mědi, z
hliníku a/nebo ze slitiny na základě hliníku. Plošně oválné
trubice (1, 21, 31) s žebry (3, 22, 32) lze použít v podobě

zvlněného proužku v jednotce výměníku tepla plynového
ohřívače vody.

Rotační předehřívač (10) vzduchu má lineární snímací
systém (38) pro detekci horkých míst. Tento lineární
snímací systém (38) pro detekci horkých míst má lineární
sestavu (44) kolejnic obecně probíhající ze středu k okraji
prostoru rotoru (14). Sestava (44) kolejnic výhodně nese
dvě vozíkové sestavy (54) pro přímočarý pohyb těchto
vozíkových sestav (54) po této sestavě kolejnic. Na vnější
stěně předehřívače (10) vzduchu je uspořádán hnací
mechanismus (58), který pohybuje tam a zpět vozíky mezi
středovou částí a okrajovou částí prostoru rotoru (14).
Každá vozíková sestava  (54) nese sestavu hlavice (66)
jediného infračerveného senzoru pro detekci horkých míst
na rotoru (14) předehřívače  (10) vzduchu. Lineární
vzájemný pohyb dvou vozíků vede k úplnému pokrytí
rotačního rotoru (14) předehřívače (10) vzduchu, pokud
jde o detekci horkých míst.

(21)

(21)

(21)
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(71)

(71)

(71)
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F 41 B 6/00, A 61 M 5/30

F 41 B 11/32, F 41 B 11/00

G 01 F 23/24

1998-862

1999-2778

2000-1995

INJECTILES LIMITED, St Helier, CW;

STEYR MANNLICHER AG + CO KG, Steyr, AT;

IMAGING & SENSING TECHNOLOGY
CORPORATION, New York, NY, US;

Zařízení k odpalování tekutých střel a způsob
indukce fyziologické reakce u živých
organismů

Plynová střelná zbraň s lehkým tělem

Analogové čidlo hladiny kapaliny

30.09.1996

04.08.1999

01.10.1999

PCT/GB96/02406

PCT/US99/23001

WO 97/42459

WO 97/12194

WO 00/19173

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;
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(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

28.09.1995

13.08.1998

01.10.1998

1995/8165

1998/534

1998/164962

ZA

AT

US

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Mechanismus je vytvořen rychlostí střelby automatické
střelné zbraně (100), opatřené pohyblivým úderníkem )43)
a kladívkem (42) pro náraz do roznětky náboje (58)
následně po uzamknutí, resp. zablokování závěru (36).
Mechanismus je opatřen zpožďovací jednotkou (162),
která je posuvně uspořádána mezi stlačenou polohou a
uvolněnou polohou. Přesouvání do stlačené polohy
probíhá první, poměrně vysokou rychlostí, zatímco
přesouvání do uvolněné polohy probíhá nižší rychlostí.

Zařízení k odpalování tekutých střel (10) se skládá z
hlavně, která má otevřený a uzavřený konec, na kterém se
nachází závěr (50), sloužící k udržení dávky tekutiny, a
odpalovacího obvodu, včetně jednotky (22) pro uchování
energie, jednotky aplikace energie, tvořící část závěru
(50), symetrického ráz generujícího a urychlujícího
zařízení a spouště (40), která umožní energetické jednotce
(22) pomocí aplikační jednotky převést energii do dávky
kapaliny (56) v závěru (50), což způsobí symetrické
vypálení kapaliny (56) z otevřené části hlavně ve formě
tekuté střely (10). Jednotka aplikace energie je složena z
první a druhé elektrody (38A, 38B), které jsou navzájem
izolované k zamezení jejich individuálního elektrického
propojení přes dávku kapaliny (56) a které jsou symetrické
okolo centrální osy hlavně. Jednotka (22) uchování
energie je složena z kondenzátoru a symetrické ráz
generující a urychlující zařízení se skládá ze soustavy
elektrických vodičů napojených symetricky na první a
druhou elektrodu (38A, 38B) vzhledem k centrální ose
hlavně. Zařízení k odpalování tekutých střel (10) může být
uspořádáno jako v ruce přenosné zařízení.

Stlačeným plynem provozovaná střelná zbraň se skládá
z těla (1), hlavně (10), závěru (13), nádobky na stlačený
plyn (25) a spouštěcího a ventilového ústrojí (22, 23). Tělo
(1) je z lehkého materiálu zhotovený díl konstantního
průřezu s dvěma nad sebou uspořádanými, ve směru
střelby probíhajícími vývrty (2, 3) konstantního průměru,
přičemž je průměr horního vývrtu (2) menší než průměr
spodního vývrtu (3). Horní vývrt (2) pojímá hlaveň (10) a
závěr (13) a spodní vývrt (3) nádobku se stlačeným
plynem (25) a spouštěcí a ventilové ústrojí  (22, 23).
Spouštěcí a ventilové ústrojí (22, 23) jsou uložená
v zasouvacím bloku (17) kruhového průřezu, který lze
zezadu zasunout do většího vývrtu (3) těla (1).

Čidlo (20) pro určování polohy hladiny kapaliny v nádrži
zahrnuje: dutou válcovou sondu (21) z nerezavějící oceli
vloženou do nádrže (23), přičemž jedna část (21a) sondy
se nachází nad hladinou kapaliny (L) a druhá část sondy
(21w) je ponořena do kapaliny; první teplotní čidlo
(TC1), umístěné v sondě (21) a činné snímáním teploty
nad hladinou kapaliny; druhé teplotní čidlo (TC2)
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(21)
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(71)

(71)
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ZBROJOVKA VSETÍN - INDET, A. S., Vsetín, CZ;

KROB František Ing., Teplice, CZ;

SINTERCAST AB, Stockholm, SE;

Etalonový testovací ventil s nulovým zpětným
únikem pro testování mechanických
chlopňových protéz

Zařízení pro kontrolu kvality ložiskových
kuliček, zejména pro bezdotykovou kontrolu
lesku a povrchových kazů

Vzorkovací zařízení pro tepelnou analýzu

15.12.1998

10.01.2000

23.11.1998

PCT/SE98/02122
WO 99/28726

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

Kučera Zdeněk Ing., Padělky 548 - BOX 92, Slušovice,
76315;
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(22)
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(22)
28.11.1997
1997/9704411
SE

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

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

umístěné v sondě a činné snímáním teploty kapaliny (L) s
místě pod hladinou; odporový drát (53) umístěný v sondě
(21); proudová zdroj (60), činný přiváděním proudu ke
koncům drátů; a ohmmetr  (61) pro měření odporu drátu
podle rovnice RT = f[ka Ta H h + kw Tw H (1-h)], kde RT je
odpor drátu, f je symbol pro funkci, ka je konstanta pro
první část (21a) sondy (21), Ta je teplota snímaná prvním
teplotním čidlem (TC1), kw je konstanta pro druhou část
(21w) sondy (21), Tw je teplota snímaná druhým
teplotním čidlem (TC2), H je svislá vzdálenost mezi
prvním a druhým teplotním čidlem a h je vzdálenost od
prvního teplotního čidla TC1 k hladině kapaliny (L).

Etalonový testovací ventil (1) pro měřící systémy nové
generace na testování parametrů jednoklapkových a
dvouklapkových mechanických chlopňových protéz
libovolného typu má etalonové konstrukční řešení těsnosti
ventilu s nulovým zpětným prouděním v důsledku tlaku
silového působení pružiny na měkký polymerový těsnící
kroužek. Únikový efekt transportní tekutiny, v testu
registrovaný objemem -DQ, neproniká do etalonového
průtokoměru (2), pracujícího jen v jednosměrném toku,
zůstává při zpětném proudění jen v prostoru vtokově-
výtokové komory   (6).Etalonový testovací ventil (1) je
umístěn těsně před vstupem do vtokové-výtokové komory
(6), tlumí rázové vlny generované pulzním pístovým
čerpadlem (4) a zabraňuje, aby se zpětný tok dostal do
etalonového průtokoměru (2). Testovací ventil (3)
chlopňového klapkového typu je uspořádán ve směru
kolmém na podélnou osu vtokově-výtokové komory (6).
Nádrž (5) je spojena s etalonovým testovacím ventilem
(1), přes průtokoměr (2). Hladina tekutiny v nádrži   (5) je
ve stejné výšce nad vtokově-výtokovou komorou jako
testovací chlopeň (3).

Předtřídič  (1) je tvořen dvěma hladce obrobenými
kovovými válci, jejich průměry nejméně dvojnásobně
přesahují průměry kontrolovaných ložiskových kuliček
(13). Další částí zařízení je předřadný zásobník (2) pro
utlumení kinetické energie a plynulou dopravu
ložiskových kuliček (13) na přívod (3). Součástí přívodu
(3) je zejména nastavitelné vedení a alternativně přiřazený
buď zdvižený separátor nebo segmentový separátor.
V kontrolním místě je na tělese přístroje (27) stavitelně
připevněn velký držák (6) s optickým snímačem (4) a na
opěrné páce (31) je pomocí nastavitelného malého držáku
(7) připevněn buď snímač vířivých proudů (5) pro
feromagnetické ložiskové kuličky (13) nebo ultrazvukový
snímač pro neferomatické ložiskové kuličky (13).
Uvedené snímače jsou propojeny s elektronickou částí
(21) vybavenou i pro měření a číselné i grafické
vyznačování hodnot seřízení snímačů. Ve vývodu (23) je
umístěn nejméně jeden koncový snímač (8) pro evidenci
množství a správného roztřídění zkontrolovaných
ložiskových kuliček (13). Ke konci vývodu (23) je
připojen magnetickoindukční meřič tvrdosti (9)
ložiskových kuliček (13).

Zařízení je určeno pro tepelnou analýzu tuhnoucího kovu,

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Evják Miroslav Ing., Vsetín, CZ;
Šimkovic Ivan Prof. MUDr. DrSc., Bratislava, SK;
Bolf Juraj RNDr. Ing. CSc., Bratislava, SK;
Kadula Hubert, Vsetín, CZ;

Krob František Ing., Teplice, CZ;

Popelar Patrik, Katrineholm, SE;
Nyström Henrik, Katrineholm, SE;
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G 01 N 1/28, C 12 M 3/08

G 01 N 11/04

G 01 N 21/07

2000-5

2000-689

2000-2399

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

VISCO TECHNOLOGIES, INC., Exton, PA, US;

STAGO INTERNATIONAL, Asnieres, FR;

Zařízení a způsob izolování materiálu
obsahujícího buňky ze svazku tkání a/nebo z
kapaliny

Aparatura na měření viskozity a způsob jejího
měření

Zařízení, způsob a aparatura pro stanovení
dávkování alespoň jedné určité složky ve
vzorku produktu

24.03.1998

26.08.1998

07.12.1998

PCT/DE98/00864

PCT/US98/17657

WO 99/02958

WO 99/10724

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

Smola Josef Ing., Mendlovo nám. 1a, Brno, 60300;

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

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

08.07.1997

28.08.1997, 07.11.1997

31.12.1997

1997/19729028

1997/919906, 1997/966076

DE

US, US

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

zejména kompaktního grafitového železa. Zahrnuje v
podstatě válcovitou nahoře otevřenou nádobu (2), která má
být ponořena do analyzovaného tekutého kovu a naplněna
tímto kovem, a dále zahrnující alespoň jeden senzorový
člen (4) citlivý na teplotu, přednostně dva, ochrannou
trubici   (14) soustředně uzavírající senzor, umístěnou
uvnitř nádoby (2) a upevněnou na nosném členu (15)
senzorů, umístěném nad nádobou (2) a připevněném k
nádobě (2) nožkami (16), jenž má vést a udržovat senzory
(4a, 4b) ve správné poloze při ponoření do vzorku
tuhnoucího kovu (3) během analýzy, přičemž uvedená
nádoba (2) zahrnuje vnitřní povrch (17) vnitřní stěny (6),
který má během analýzy přijít do kontaktu se vzorkem (3),
a vnější povrch (18) vnější stěny (7), který má být ve styku
s okolní atmosférou, přičemž obě stěny (6 a 7) se spojují
pouze u horního okraje   (12) nádoby (2) a mají konstantní
vzájemnou vzdálenost (d2), čímž vytvářejí uzavřený
izolační prostor (8), přičemž nádoba (2) má v podstatě
polokulovitou spodní část (2b) se soustředně uspořádanou
zploštělou částí (2c), v jejíž oblasti mají stěny (6 a 7)
vzdálenost (d1).

Zařízení sestává z nádobky (1) s otevřenou horní stranou,
do které je možno uložit materiál obsahující buňky, jako je
svazek tkání nebo kapalina. Zařízení obsahuje oddělovací
zařízení tvaru razníku obsahujícího plochý oddělovací
kotouč  (2), jehož kruhový okraj vodotěsně dosedá na

vnitřní stěnu nádobky a je opatřen alespoň jedním
průchodem, který je překryt filtrační membránou (5).
Oddělovací zařízení se do nádobky (1) zakládá tak, že
stlačuje uvedený materiál obsahující buňky spolu se
svazkem tkání a/nebo s kapalinou a aktivuje jej otáčivými
pohyby, jimiž se vyvozují střižné síly. Buňky a/nebo jejich
obaly procházejí póry filtru tvořeného filtrační membránou
(5), zatím co zbytky tkáně zůstávají zadrženy v nádobce
(1).

Při měření aparaturou se monitoruje výška stoupajícího
sloupce tekutiny, který představuje viskozitu krve živé
bytosti in vivo v určité oblasti rychlosti smyku. K systému
patří kapilární trubička (26), která je nejméně z části
umístěna v cévním systému bytosti a vzestupná trubice
(44) mající v sobě kapalinu, která je spojena s kapilární
trubičkou (26). Čidlo (50) a připojený mikroprocesor (52)
se používají k stanovení změny výšky kapaliny ve
vzestupné trubici (44) v množině bodů podél délky této
trubice (44), z níž se vypočítává viskozita.

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Dobler Hannes, Leonberg, DE;
Kuhn Claus, Dürnau, DE;
Lindner Hans, Stuttgart, DE;
Kiesewetter Stefan, Ostfildern, DE;
Bernhagen Jürgen, Tübingen, DE;
Tolle Gabriele, Ludwigsburg, DE;
Tovar Günter, Stuttgart, DE;

Kensey Kenneth, Chester Springs, PA, US;
Nash John E., Downingtown, PA, US;
Clupper Harold E., West Chester, PA, US;

Rousseau Alain, Paris, FR;
Canton Michel, Cassis, FR;
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G 01 N 21/86

G 01 N 21/90

2000-48

1999-1601

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

OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.,
Toledo, OH, US;

Kontrolní stanice pro kontrolu pásové
struktury obsahující proužky a způsob
kontroly výroby proužkového cigaretového
papíru

Způsob a zařízení pro kontrolu
transparentních nádob pomocí dvou kamer a
jednoho světelného zdroje

10.07.1998

04.05.1999

PCT/FR98/02639

PCT/US98/14463

WO 99/35483

WO 99/02976

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

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

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

(72)

(72)

(54)

(54)

(22)

(22)

11.07.1997

14.05.1998

1997/9716787

1997/893538

1998/078507

FR

US

US

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Zařízení zahrnuje nádobu (110) a víko (120) jež jsou
sestaveny a tvoří uzavřenou nádobu. Tato uzavřená
nádoba má kolmou osu (101), nádoba (110) a víko (120)
nesou souosé válcovité stěny (111, 112, 113) vymezující
uvnitř nádoby soustředné prstencové komory (102, 103,
104), stěny oddělující komory každá zahrnují otvor (111a,
112a). Víko (110) a nádoba (120) se mohou ve vztahu k
sobě otáčet okolo svislé osy a otvory (111a, 112a) jsou
umístěny předem stanoveným způsobem, takže relativním
posunutím stěn (111, 112, 113) jsou tyto otvory umístěny
proti sobě navzájem a/nebo odsazeny a spojují či izolují za
sebou následující komory.Při způsobu použití tohoto
zařízení se vzorek produktu umístí do vstupní komory
(102) nastavením víka (110) se vstupní komora (102)
spojí s ustalovací a snímací komorou   (103), přičemž
vypouštěcí komora (104) je od komor (102 a 103)
oddělena. Zařízení se otáčí a rozptyluje tak vzorek
produktu. Dalším otočením víka (110) se propojí
ustalovací a snímací komora (103) s vypouštěcí komorou
(104). Zařízení se opět otáčí a přebytečný vzorek se
dostává do vypouštěcí komory (104). Při proplachování je
v každé ustalovací a snímací komoře (103) zadržena pouze
označená složka vzorku produktu, která je vázána silnou
interakcí k receptorům. Tato složka je pak detekována a
stanoveno její množství.

Kontrolní stanice směruje podélné paprsky bílého světla
příčně na pásovou strukturu cigaretového papíru. Podélné
paprsky dopadají na povrch cigaretového papíru a

vytvářejí odrazy. Určitý počet linkových prohlížecích
kamer (84) obsahujících lineární CCD pole (pole
zobrazovací jednotky řízené počítačem) přijímá odrazy a
generuje výstupní signály. Jedna nebo více než jedna
procesorová jednotka (72, 76) zpracovává výstupní signály
a následně generuje data indikující vzdálenost odstupu
mezi proužky, šířku proužků a kontrast proužků. Tyto
výpočty se mohou periodicky odesílat do samostatné
počítačové pracovní stanice prostřednictvím sítě. Pracovní
stanice sestavuje statistická hlášení na základě výpočtů
vzdáleností odstupu mezi proužky, šířky proužků a
kontrastu proužků jako funkce čísla pruhu a jako funkce
času. Statistická hlášení poskytují spolehlivý způsob
rychlého detekování nepravidelností při nanášení proužků.
Kontrolní stanice je konstruována pro instalování v
systému pro výrobu cigaretového papíru.

Zařízení pro kontrolu nádoby (14) a jejích změn,
ovlivňujících komerční přijatelnost nádoby (14), obsahuje
světelný zdroj (16) a první polarizátor (23) pro
usměrňování difuzní polarizované světelné energie
rozptýlené nádobou (14), otáčející se kolem své osy. Pro
příjem difuzní polarizované světelní energie, přicházející
ze světelného zdroje (16) a procházející částí nádoby (14),
je upravena první kamera (24), která tak přijímá obraz
části nádoby (14), na kterém se změny opacity objeví jako
tmavé oblasti na jinak světlém pozadí. Druhá kamera (28)
přijímá světelnou energii vysílanou ze světelného zdroje
(16) a procházející v podstatě stejnou částí nádoby (14) a
je opatřena druhým polarizátorem (32) s křížovou
orientací vzhledem k prvnímu polarizátoru (22) u
světelného zdroje (16). Druhá kamera (28) přijímá světlý
obraz změn napětí v nádobě (14), který mění polarizaci
difuzní polarizované světelné energie, procházející
nádobou (14), proti jinak tmavému pozadí. Procesor (41)
pro zpracování informací a obrazů je spojen s oběma
kamerami (24, 28) pro snímání sdružených obrazů části
nádoby (14) kamerami (24, 28) a pro zjišťování změn a
také rozlišování mezi změnami charakteristik nádoby (14),
které je funkcí porovnávání obrazů po jednotlivých
obrazových jednotkách.

(21)

(21)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

Bokelman Gordon H., Chesterfield, VA, US;
Fletcher Thomas A., Chesterfield, VA, US;
Phan Anh D., Richmond, VA, US;
Shyy Yeu-Hwa, Fairfax, VA, US;
Reynolds Bradford Charles, Richmond, VA, US;
Houck Ernest S., Alexandria, VA, US;

Nicks Timothy J., Maumee, OH, US;
Ringlien James A., Maumee, OH, US;
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G 01 N 21/90, G 01 N 22/02, G 01 N 23/18

G 01 N 22/02

G 01 N 27/90

1999-1862

2000-2

2000-780

OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.,
Toledo, OH, US;

PROMECON PROZESS- UND MESSTECHNIK
CONRADS GMBH, Barleben, DE;

BG INTELLECTUAL PROPERTY LTD., Reading,
GB;

Způsob a zařízení pro kontrolu nádob,
využívající snímač s plošnou soustavou
snímacích prvků a střídavě aktivované světelné
zdroje

Způsob určování množství pevného a/nebo
kapalného materiálu obsaženého v
dvoufázovém prodění s plynným nosným
médiem

Zařízení s vířivými proudy pro zkoušení
potrubí a příslušný způsob

26.05.1999

04.07.1998

24.08.1998

PCT/DE98/01905

PCT/GB98/02547

WO 99/01752

WO 99/13326

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

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

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

27.05.1998

04.07.1997

08.09.1997

1998/085228

1997/19728612

1997/9718891

US

DE

GB

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Zařízení pro kontrolu nádoby (12) obsahuje první světelný
zdroj (14) pro vysílání světelné energie prvního druhu na
předem určenou část (20) kontrolované nádoby (12),
druhý světelný zdroj (22) pro generování světelné energie
druhého druhu, odlišného od prvního druhu, pro
usměrňování světelné energie z druhého světelného zdroje
(22) na stejnou předem určenou část (20) kontrolované
nádoby (12). Snímač (26) s plošnou soustavou snímacích
prvků pro snímání světla je upraven pro přijímání
dvourozměrného obrazu určené části (20) nádoby (12),
osvětlené prvním světelným zdrojem (14, 22). První a
druhý světelný zdroj (14, 22) je postupně a střídavě
aktivován a ze snímače (26) se odvádí první a druhý
dvourozměrný obraz kontrolované části nádoby (12).
Komerční odchylky, ovlivňující optické vlastnosti nádoby
(12), se zjišťují srovnáním prvního a druhého
dvourozměrného obrazu, které jsou získány pomocí
světelných zdrojů (14, 22) snímány ze snímače (26).
Snímač (26) zejména obsahuje prostředky (44, 46, 48) pro
snímání dvourozměrného obrazu v postupných snímcích a
první a druhé dvourozměrné obrazy jsou získávány
postupně vznikajících snímků ze snímače (26), v jehož
průběhu jsou střídavě aktivovány první a druhé světelné
zdroje (14, 22).

Do dvoufázového proudění se zavádí elektrický signál,
který se snímá v místě posunutém od místa zavádění nebo
proti směru proudění, zjišťuje se změna snímaného
elektrického signálu ve vztahu k zaváděnému
elektrickému signálu a na základě této změny a
kalibračních měření s nulovým nebo definovaným
množstvím pevného a/nebo kapalného materiálu se určuje
množství pevného a/nebo kapalného materiálu obsaženého
v dvoufázovém proudění. Elektrickým signálem je
střídavé elektrické nikoliv elektromagnetické pole, které se
šíří testovaným materiálem a nosným médiem a je jimi
tlumeno. Nejdříve se změnou frekvence střídavého
elektrického pole pod mezní frekvencí stanoví útlum
měřicí dráhy jako funkce frekvence, v oblasti
nejstrmějšího nárůstu průběhu útlumu se určí přibližně
lineární oblast mezi horní mezní hodnotou útlumu a jí
příslušnou spodní frekvencí a spodní mezní hodnotu
útlumu a jí příslušnou horní frekvencí a uloží jako
referenční, a na základě stanovení posuvu rozsahu
frekvence této přibližně lineární oblasti ve srovnání s
kalibračními měřeními se stanoví množství pevného
a/nebo kapalného materiálu v dvoufázovém proudění.

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Juvinall John W., Ottawa Lake, MI, US;

Conrads Hans-Georg, Barleben, DE;
Klupsch Volkhard, Erfurt, DE;

Burd John Ferris, Nottingham, GB;
Ramshaw James Edward, Northumberland, GB;
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G 01 N 33/48

G 01 N 33/50

G 01 N 33/545

G 01 P 21/00, G 01 P 5/00, A 61 F 2/24

2000-914

1999-1218

2000-729

1998-4136

ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, Mannheim, DE;

LABMARK A. S., Praha, CZ;

FERTILITY ACOUSTICS INC., Buffalo, NY, US;

ZBROJOVKA VSETÍN - INDET, A. S., Vsetín, CZ;

Analytické zařízení složené z více vrstev

Kalibrační a/nebo kontrolní materiál pro likvor
a jeho použití

Způsob detekce látek v biologickém vzorku a
zařízení k provádění způsobu

Univerzální přístroj na testování parametrů
mechaniských chlopňových protéz

13.03.2000

08.04.1999

27.08.1998

15.12.1998

PCT/US98/17758
WO 99/10742

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

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

Vaněk Ladislav Ing., Ortenovo nám. 6, Praha 7, 17000;

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

Kučera Zdeněk Ing., Padělky 548, Slušovice, 76315;

(72)

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

19.03.1999

29.08.1997

1999/19912365

1997/057192

DE

US

(32)

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)
(86)
(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Vlečný prostředek (10) pro zkoušení potrubí může být
vlečen potrubím (11) prostřednictvím lana (12). Tento
vlečný prostředek (10) zahrnuje energetickou jednotku
(20), hlavní procesorový modul (21) a cívku (24), která
vytváří pole vířivých proudů, které prochází podél potrubí
(11). Výsledné pole je zjišťováno prostřednictvím
hlavního snímacího okruhu (22) a pomocného snímacího
okruhu (25). Informace o amplitudě a fázi zjištěného pole
společně s informacemi o směrové orientaci vlečného
prostředku (10) jsou zasílány do základní stanice (30) a
odtud do počítače (31). Distanční kódovací zařízení (32)
napomáhá při lokalizaci polohy zjištěných poruch v
potrubí (11).

Vynález se týká analytického zařízení obsahujícího
nejméně dvě složky, přičemž nejméně dvě z těchto složek
jsou vzájemně spojené pomocí adheziva
charakterizovaného tím, že toto adhezivum obsahuje
adsorpční materiál. Kromě toho se vynález týká použití
adheziv obsahujících adsorpční materiál při výrobě
analytických zařízení.

Kalibrační a/nebo kontrolní materiál pro likvor sestává z
alespoň jedné složky lidského séra a pufru, přičemž
obsahuje alespoň jednu z látek 8 až 180 mg/l
imuniglobulinu G, 0,1 až 56 mg/l imunoglobulinu A,
0,1až 49 mg/l imuniglobulin M, 10 až 800 µg/l C
reaktivního proteinu, 0,2 až 18 mg/l haptoglobulinu, 3 až
85 mg/l transferrinu, 6 až 102 mg/l prealbuminu, 0,4 až
216 mg/l orosomukoidu, 52 až 925 mg/l albuminu, 0,3 až
85 mg/fibrinogenu, 0,6 až 66 mg/l apoliproteinu Apo-A-I,
0,2 až 18 mg/l apoliproteinu Apo B, 0,2 až 58 mg/l C3
komponenty komplementu, 0,1 až 38 mg/l C4
komponenty komplementu, 3 až 112 mg/l alfa 1 -
antitrypsinu a 0,5 až 46 mg/l antithrombinu III,
rozpuštěných ve fosfátovém pufru o pH 7,4,
stabilizovaném rozpuštěným azidem sodným o
koncentraci 1 o/oo. Uvedený kalibrační a kontrolní materiál
pro likvor se používá ke stanovení koncentrací proteinu ve
vzorcích lidského likvoru nefelometrickou měřící

metodou.

Způsob se týká detekce fyziologických změn u lidí a
jiných savců monitorováním a detekcí změn v koncentraci
různých složek krve. Koncentrace analytu se konkrétně
určuje imobilizací analytu v médiu s první protilátkou,
která má specifickou afinitu k analytu, značením analytu
detekovatelnou druhou protilátkou a použitím
spektrofotometrických, kolorimetrických a
fluorimetrických metod analýzy pro výpočet koncentrace.
Zařízení sestává z reflektačního spektrofotometru s diodou
(LED) (155) emitující světlo, časovače (136),
fotodetektorů (151, 152), signálového procesoru (150) a
prostředku pro přijímání testovacího proužku (110).

Modelový malosériový typ měřícího přístroje se
schopností bez subjektivního působení automaticky změřit
testované chlopně (1) s jejich předepsanými parametry,
ekvivalentní přirozené chlopni a posoudit jejich
kvalitativní charakteristiky s požadavkem možné náhrady
přirozené chlopně. Přístroj měří tlak, průtok a únikové
ztráty. Přístroj se skládá z prostoru testované chlopně (1),
elektrického motoru (2), pulzní pumpy, rozdělovací
komůrky (4), zrcadla (5), testovacího etalonového ventilu
(6), etalonového průtokoměru (7), nádrže (8),
průtokoměru (9), ke kalibraci užitečného průtoku, ventilu
(10), nádrže testovacího média (11), přepadávací nádrže
(12), kalibrované trubice (13) se stupnicí pro odečítání
konstanty k, která je měřítkem regorgitace.

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Zimmer Volker, Dossenheim, DE;
Braun Hans-Peter Dr., Weinheim, DE;

Adam Pavel doc. MUDr. CSc., Praha, CZ;

McNeirney John C., Fairburn, GA, US;
Burns William H. Jr., Orchard Park, NY, US;
Gibbons William S. Jr., East Aurora, NY, US;

Evják Miroslav Ing., Vsetín, CZ;
Bolf Juraj RNDr. Ing. CSc., Bratislava, SK;
Šimkovic Ivan Prof. MUDr. DrSc., Bratislava, SK;
Kadula Hubert, Vsetín, CZ;
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G 02 B 27/22, G 02 B 27/02, G 02 B 27/64

G 02 C 7/00, G 02 C 7/04

G 05 D 22/00, A 01 G 27/00, A 01 G 29/00, A 01 K
41/04, F 24 F 6/00, F 24 F 11/00

1999-1233

2000-2892

1999-1129

PAVELKA Jaroslav Ing. arch. CSc., Praha, CZ;

EURO LENS TECHNOLOGY S. P. A., Staranzano,
IT;

KREJČÍ Zbyněk, Praha, CZ;

Způsob digitálního snímání a stereoskopické
prezentace, a zařízení k provádění tohoto
způsobu

Progresivní multifokální kontaktní čočka
vhodná pro kompenzaci presbyopie

Způsob samočinného řízení vlhkosti
pracovního prostředí

09.04.1999

03.02.1999

31.03.1999

PCT/EP99/00708
WO 99/41633

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

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

11.02.1998
1998/98830059
EP

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

(74)

(57)

(57)

(57)

Na multifunkční stereoskopický a stereofónní nosič (1)
digitálního stereoskopického a stereofónního počítačového
kamerového ústrojí s digitální stereoskopickou a
sterofónní obrazovou plochou obrazovky a promítací
plochy, s jedním obrazovým stereoskopickým
směšovačem dvou stereoskopických obrazů a s
korektorem, se působí stereoskopickou obrazovou dvojicí
(5), přičemž obrazy ze stereoskopické obrazové dvojice
na digitální stereoskopické obrazovce se vnímají zrakem
prvým a druhým optickým elementem v přímé, v šikmé a
v lomené optické trase. Zařízení je vytvořeno z
multifunkčního stereoskopického a stereofónního
kamerového, počítačového, rozhlasového, záznamového,
tiskárenského, spojového a radiotelefonního nosiče (1) se
stereoskopickou obrazovou dvojicí (5) stereoskopického
uzlu  (6), například s episkopickým (2), diaskopickým
(10) a hybridním ústrojím (13), ke kterému je upraven
stereofónní uzel  (7) s obrazovým směšovačem dvou
stereoskopických obrazů (30) a korektorem (31), například
s mechanickým (41) a optickým ústrojím korektoru (45),
který je připojen k dvojici z profesionální digitální kamery
(81), z poloprofesionální digitální kamery (82) a z jedné
amatérské digitální kamery (83), přičemž stereoskopicky
jsou připojeny obrazovky (14) počítače (15), digitálního
televizoru (16), digitálního rentgenu (17), digitálního
ultrazvukového diagnostického přístroje  (18), digitálního
tomografu (19), digitálního infralokátoru (20), digitálního
radiolokátoru (21), digitálního ultrazvukového lokátoru
(22) a jsou také připojeny alespoň jedny digitální brýle
(86), například u jednoho sedadla diváka (85), zatímco k
digitálnímu videomagnetofonu (68), k digitálnímu
přehrávači (69) kompaktních disků, k digitálnímu
audiovizuálnímu přehrávači (70) DVD disků a k
digitálnímu audiovizuálnímu přehrávači (71)
stereoskopických záznamů bodů na discích jsou rovněž
stereoskopicky připojeny obrazovky (14) a digitální brýle
(86).

Progrese optické mohutnosti čočky (1) obsahuje první
úsek (a)), který rychle klesá k základní dioptrické
mohutnosti a ve kterém čočka (1) plní funkci blízkého
vidění, krátký druhý úsek (b)), který zůstává v podstatě na
úrovni základní dioptrické mohutnosti a ve kterém čočka
(1) plní funkci dálkového vidění, a třetí úsek (c)) tvořený
postupně stoupající částí (c´) a konstantní druhou částí
(c´´), ve kterých čočka (1) jednak postupně plní funkci
vidění na střední vzdálenost v první části a jednak
konstantně plní funkci blízkého vidění ve druhé části.

Řešení se týká využití změn rozměrů navlhavých těles v
závislosti na jejich vlhkosti k samočinnému řízení
technologických procesů, závislých na vlhkosti. Lze jej
využít k samočinnému řízení zálivky zemědělských kultur,
k samočinnému větrání vlhkých prostor, k řízení vlhkosti
městských prostranství v letních měsících a obecně tehdy,
kdy řízení nějakého pochodu závisí na vlhkosti.

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Pavelka Jaroslav Ing. arch. CSc., Praha, CZ;

Altieri Andrea, Staranzano, IT;
Filippo Alessandro, Staranzano, IT;

Krejčí Zbyněk, Praha, CZ;
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G 05 D 23/19, F 16 K 31/05

G 06 F 9/46

G 06 F 12/02, G 06 F 12/08

1998-4077

2000-2585

2000-2911

DANFOSS A/S, Nordborg, DK;

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
CORPORATION, Armonk, NY, US;

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
CORPORATION, Armonk, NY, US;

Hlava termostatu ventilu

Zařízení, způsob a produkt počítačového
programu pro výpočetní operace klient/server s
inteligentním hledáním transakčních objektů

Správa volného místa komprimovaného
prostoru

10.12.1998

18.12.1998

22.01.1999

PCT/GB98/03825

PCT/GB99/00237

WO 99/36853

WO 99/41668

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

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

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

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

10.12.1997

16.01.1998

10.02.1998

1997/19754837

1998/9800830

1998/021333

DE

GB

US

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Hlava termostatu ventilu (4) má kryt (1) bez držadla. V
krytu (1) je uspořádán termostatický prvek (9) seřiditelný
v závislosti na řízené teplotě. Připojené zařízení
nastavující požadovanou hodnotu je tvořeno regulační
jednotkou (10), která je seřiditelná v celém rozmezí
požadované hodnoty pomocí aktivátoru (19). Vstup
požadované hodnoty se neuskutečňuje přes držadlo, ale
přes generátor (23) signálu. To umožňuje velmi
jednoduché nastavení nočního seřízení nebo programu
požadované hodnoty, bez způsobení nadměrné spotřeby
energie, nebo přerušení řídícího procesu při nedostatku
energie.

Klientský počítač (10) pro použití ve výpočetním systému
klient/server, který provádí transakce, vyvolává příkaz
begin, který označuje začátek transakce. Dále pošle
samostatný transakční příkaz vzdálenému serveru (20),
přičemž příkaz obsahuje kontext transakce, který má
určitou hodnotu, která udává, že transakce byla spuštěna,
ale transakční objekty, které představují transakci, ještě
nebyly vytvořeny a přijme upravený kontext transakce od
vzdáleného serveru  (20) poté, co vzdálený server (20)
vytvořil transakční objekty.

Vylepšený způsob, systém a úložné zařízení počítačového
programu (např. obsahující software ztělesněný na
magnetickém, elektrickém, optickém nebo jiném úložném
zařízení) je určeno pro správu přidělování komprimované
hlavní paměti (108) a využití, které může zamezit
nenormálním ukončením systému nebo neúčinnému
provozu, který by jinak nastal. Jeden znak snižuje (a
nakonec odstraňuje) veškeré nepodstatné zpracování při
poklesu množství dostupného prostoru na bod dostatečně
nízký k tomu, aby vzniklo nebezpečí nenormálního
ukončení systému. V jiném příkladě je určeno množství
aktuálního použití paměti a také jeden nebo více z: odhadů
množství přidělené ale nepoužívané paměti; určení
množství paměti požadované pro nevyřízené I/O
požadavky. Komprimovaná paměť (108) je spravována
jako funkce aktuálního použití paměti a jednoho nebo více
naměřených nebo očekávaných množství. Komprimovaná
paměť (108) může být spravována udržováním skupiny
dynamických prahových hodnot; odhad množství
prostoru, který lze snadno uvolnit (použitý ale dostupný) a
množství prostoru, který je vyhrazený (přidělený ale
nepoužitý). odhad vyhrazeného prostoru může obsahovat:
aktuální využití úložného prostoru; a odhad úložného
prostoru vyhrazeného novým stránkám (na základě počtu
nových přidělených stránek), doby, ve kterých to bylo
provedeno, odhadovaný kompresní poměr a odhady dob
přítomnosti v mezipaměti (104) typu cache.

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Markvart Arne, Silkeborg, DK;
Frederiksen Bjarne, Silkeborg, DK;

Chessell Amanda Elizabeth, Alton, GB;
Mulholland Martin Jasmine, Winchester, GB;
Warr Kathryn Sarah, Winchester, GB;

Franaszek Peter Anthony, Mount Kisco, NY, US;
Heidelberger Philip, Peekskill, NY, US;
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G 06 F 12/14, G 06 F 1/00

G 06 F 13/10

G 06 F 13/14

2000-1089

2000-264

2000-1899

CANAL+SOCIETE ANONYME, Paris, FR;

CANAL+ SOCIETE ANONYME, Paris, FR;

MIRROR IMAGE INTERNET, INC., Woburn, MA,
US;

Způsob omezení přístupu k zaznamenaným
digitálním datům

Způsob a řídící zařízení pro komunikaci dat

Internetový vyrovnávací systém a způsob a
uspořádání v takovém systému

22.09.1998

23.07.1998

22.09.1999

PCT/IB98/01510

PCT/IB98/01172

PCT/US99/21248

WO 99/15970

WO 99/05603

WO 00/17765

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

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

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

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

25.09.1997

24.07.1997

24.09.1998

1997/97402237

1997/97401793

1998/9803246

EP

EP

SE

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Způsob omezení přístupu k zaznamenaným digitálním
datům na digitálním nosném médiu (2) využívajícím
integrovaný obvod obsahující první dekódovací klíč (Kf),
ve kterém se kóduje s odpovídajícím kódovacím klíčem
(Kf) jeden nebo více prvků identifikačního popisu (V)
nosného média (2). Kódovací prvky identifikačního
popisu (V) se zaznamenají společně s nekódovanými daty
na nosném médiu (2). Při přístupu k nosnému médiu (2) se
užije dekódovací klíč integrovaného obvodu pro
dekódování kódovaných prvků identifikačního popisu (V)
pro poskytnutí snímacímu zařízení (5) těchto prvků tak,
aby se umožnilo snímání a/nebo zápis nekódovaných dat
na nosném médiu (2).

Zařízení rozhraní je určeno pro použití v
přijímači/dekodéru (2020) pro přenosový digitální
televizní systém, ve kterém jsou přijímané signály
předávány skrz přijímač do přijímače/dekodéru (2020) a
tudíž do televizního zařízení (2022). Přijímač/dekodér
(2020) dekóduje komprimovaný signál MPEG typu a je
řízen dálkovým ovládáním (2026) přes rozhraní (2030) v
přijímači/dekodéru (2020). Činnost přijímače/dekodéru
(2020) je řízena virtuálním počítačem VM   (4007), který
zahrnuje prováděcí prostředek RTE (4008).
Přijímač/dekodér (2020) zahrnuje množství rozhraní s
vnějšími jednotkami. Zařízení rozhraní umožňuje aplikaci,
spuštěné RTE (4008), aby měla přístup na rozhraní IEEE
1394.

Internetový vyrovnávací systém uspořádání a způsob pro
obsluhu požadavků na internetové informační soubory
v internetovém vyrovnávacím systému, kde systém je
navržen jako dvouúrovňový vyrovnávací systém. Pro
snížení zatížení centrálního souborového serveru (130)
jsou místní vyrovnávací servery (100) propojeny
k centrálnímu souborovému serveru (130) pomocí
mezičlánku (110). Tento mezičlánek (110) komunikuje
s místnímu vyrovnávacími servery (100) podle protokolu
používaného pro komunikaci mezi vyrovnávacími servery
(100). Pro vyžádání si internetového informačního
souboru z centrálního souborového serveru (130) použije
mezičlánek (110) jazyk strukturovaných dotazů SOL.
Tedy, hlavním úkolem centrálního souborového serveru
(130) je odpovídat na jednoduché SQL dotazy.

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Benardeau Christian, Bussy Saint Georges, FR;

Meric Jérome, Senlis, FR;
Declerck Christophe, Senantes, FR;

Lindbo Sverker, Wellesley, MA, US;



105VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ  11 - 2000 - CZ, část A (zveřejněné přihlášky vynálezů)

G 06 F 13/38, G 06 F 13/10

G 06 T 15/00

G 07 F 1/04

2000-1198

1999-997

2000-2237

CANAL+ SOCIETE ANONYME, Paris, FR;

PAVELKA Jaroslav Ing. Arch. CSc., Praha, CZ;

AZKOYEN MEDIOS DE PAGO, S. A., Peralta, ES;

Řízení modemu

Způsob zpracování informace počítačem
stereoskopické a stereofónní počítačové sítě a
zařízení k provádění tohoto způsobu

Mincovní odchylovací mechanismus pro
mincovní přijímací a shromažďovací zařízení

02.10.1998

19.03.1999

15.10.1999

PCT/IB98/01606

PCT/ES99/00329

WO 99/18513

WO 00/26865Korejzová Zdeňka JUDr., Spálená 29, Praha 1, 11000;

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

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

03.10.1997

30.10.1998

1997/97402334

1998/9802286

EP

ES

(32)

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Řídící program zařízení, zejména pro použití v
přijímači/dekodéru (2020) pro digitální vysílací systím, ve
kterém jsou přijímané signály předávány přes přijímač do
přijímače/dekodéru (2020) a tudíž do televizního zařízení.
Přijímač/dekodér (2020) je řízen virtuálním počítačem
(4007), který obsahuje prováděcí prostředek (4008).
Přijímač/dekodér (2020) obsahuje množství rozhraní s
vnějšími jednotkami a logické řídící programy zařízení pro
tato rozhraní. Řídící program (500) zařízení pro řízení
demového rozhraní (550) zahrnuje vyrovnávací paměť
(503) pro přijímání zpráv, řídící paměť (502) pro
ukládání řídících parametrů, a logickou jednotku (501) pro
řízení řídícího programu zařízení a toku zpráv. Logická
jednotka (501) zahrnuje komparátor (511) pro kontrolu
vzorů Event, ACK a NACK, uložených v řídící paměti
(502), na shodu s koncem zpráv uložených ve
vyrovnávací paměti (503).

Na počítačový stereo-modul (1) počítačové stereo-
stavebnice (2) s počítačovým stereo-stykačem (3) s aretací
(4) bez kabelového spojení a s velkoformátovým
barevným prvým zobrazovacím ústrojím (5) s nosičem (6)
maloformátového barevného druhého zobrazovacího
ústrojí (7) výhodně z vyjmuté poloviční části
stavebnicových digitálních stereoskopických brýlí (8) s
miniaturní barevnou obrazovkou z tekutých krystalů (9) v
přestavovacím ústrojů (10), u něhož s distancí (11) v

bokoryse (12) nebo půdoryse (13) je upraven tvarovaný
čirý miniaturní optický element (14) s rozdílným
vertikálním (15) nebo horizontálním tvarem (16) vnitřních
zrcadlově lesklých ploch (17) vertikálního (18), nebo
horizontálního zrcadlového světlovodu (19), se působí
stereoskopickou dvojicí obrazů. druhý obraz ze
stereoskopické obrazové dvojice se nastaví do potřebné
vzdálenosti a polohy a vnímá se zvětšeně druhým okem
pouze na jediném maloformátovém barevném druhém
zobrazovacím ústrojí přes jediný alespoň vertikálně a
alespoň horizontálně tvarovaný čirý miniaturní optický
element s rozdílnými alespoň vertikálními a alespoň
horizontálními tvary vnitřních lesklých ploch alespoň
vertikálního a alespoň horizontálního zrcadlového
světlovodu, přičemž stereoskopický vjem se tvoří alespoň
na celé obrazové ploše. Následuje dalších patnáct
patentových nároků.

Mincovní odchylovací mechanismus pro mincovní
přijímací a shromažďovací zařízení má otočný uzávěr (4),
který zaujímá uzavřenou polohu účinkem své vlastní
hmotnosti a pootáčí se do otevřené polohy účinkem
hmotnosti mince  (3). Tento mechanismus rovněž
obsahuje páčku (6), která je zavěšena na otočném hřídeli
(7) a v důsledku své vlastní hmotnosti má tendenci
zaujímat rovnovážnou polohu, v níž dosedá na otočný
uzávěr (4) a zamyká tento otočný uzávěr (4) v uzavřené
poloze. Páčka (6) se uvolňuje ze své rovnovážné polohy na
základě aktivování elektromagnetu (9), čímž se odemyká
otočný uzávěr (4) tak, aby se mohl otevírat činností mince
(3).

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Meric Jerome, Senlis, FR;
Beuque Jean-Bernard Gerard Maurice, Bois-
Colombes, FR;

Pavelka Jaroslav Ing. Arch. CSc., Praha, CZ;

Guelbenzu Michelena Eugenio, Asiain-Olza, ES;
Pina Insausti José-Luis, Pamplona, ES;
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G 09 F 13/04, G 09 F 11/29, G 09 F 15/00

G 09 F 13/18

G 09 F 19/12, G 02 B 27/10, A 47 F 11/06

G 11 B 3/00, G 11 B 3/68, G 11 B 33/06

2000-889

1999-1274

1998-2572

1999-3832

TSAKONAS Nikolaos, Thessaloniki, GR;

ELTODO, A. S., Praha, CZ;

PREJZEK Václav Ing., Praha, CZ;

HÜBNER Stefan, München, DE;

Částečný a celkový pohyb předmětů
reklamních tabulí, panelů a tabulí ze
stanového plátna

Výstražná světelná značka

Světelná optická soustava, zejména pro
informační, reklamní nebo osvětlovací účely

Tištěný zvukový profil

19.11.1998

12.04.1999

14.08.1998

25.02.1999

PCT/GR98/00032

PCT/DE99/00509

WO 99/27515

WO 99/44193

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

Loskotová Jarmila Ing., Kartouzská 4, Praha 5, 15021;

Hakr Eduard 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)

21.11.1997

28.02.1998

1997/970100457

1998/19808562

GR

DE

(32)

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

(57)

Způsob, který umožňuje pohyb obrázků  reklamních tabulí
(1) a stejně tak pláten (8, 8a), a to pomocí válečků (2, 2a,
2b). Může se přidat i nezávislý pohyb externích předmětů,
nebo nepohyblivých předmětů.

Výstražná světelná značka sestává ze světelného obvodu
(1), vybaveného blikajícími LED diodami (7) a
bezkontaktním přerušovačem (2), dále připojeného k
napájecímu akumulátoru (4) přes programovatelné spínací
hodiny (3).

Světelná optická soustava zejména pro informační,
reklamní nebo osvětlovací účely, sestává alespoň z
jednoho světelného zdroje a ze světelného vodiče (2),
přičemž světelný vodič (2) je opatřen alespoň jedním
injektorem (1), vytvořeným z dielektrického materiálu s
indexem lomu vyšším, než je index lomu vzduchu.
Vstupní plocha (JK) injektoru (1) svírá kolmici (k) na
podélnou osu světelného vodiče (2) úhel v rozmezí 90 až
180° v kladném smyslu při vedení světelného svazku (4)
zprava doleva, přičemž rozhraní injektor (1)/světelný
vodič (2) je opticky homogenní. Injektor (1) je na alespoň
části své vstupní plochy (JK) opatřen optickým členem (3)
z dielektrického materiálu, kde tvar jeho vstupní čelní
plochy je vytvořen tak, že veškeré na ní dopadající
světelné paprsky se po průchodu touto vstupní čelní
plochou lámou do alespoň jednoho ohniska (F), které leží
na povrchu, uvnitř světelného vodiče (2) nebo za ním ve
směru dopadu světelného svazku (4).

Zvukový profil (2) pro uložení a reprodukci krátkého
zvukového sdělení se vyrábí tiskařským postupem. Je
vhodný zejména pro manuální reprodukci a pro integraci
do tištěných výrobků.

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Tsakonas Nikolaos, Thessaloniki, GR;

Hájek Libor ing., Praha, CZ;

Prejzek Václav Ing., Praha, CZ;

Hübner Stefan, München, DE;
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G 11 B 20/00, G 11 B 20/12, G 11 B 7/007

G 11 B 20/00, H 04 N 5/913, H 04 N 7/52

G 11 B 20/12, G 11 B 27/034

2000-2071

2000-2445

1999-4077

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

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

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

Informační nosič, obsahující informaci
uspořádanou podle záznamového formátu,
přehrávač a záznamové zařízení pro nosič a
způsob zaznamenávání informace

Způsob vkládání doplňkových dat do
informačního signálu, zařízení pro jeho
provádění, informační signál a nosič dat

Zařízení pro záznam a reprodukci A/nebo
úpravu informací v reálném čase na nosič nebo
z nosiče záznamu

14.09.1999

06.10.1999

16.03.1999

PCT/EP99/06789

PCT/EP99/07805

PCT/IB99/00439

WO 00/21085

WO 00/26908

WO 99/48096

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

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

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

05.10.1998

29.10.1998

19.03.1998

1998/98203340

1998/98203660

1998/98200888

EP

EP

EP

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Informační nosič, například optický disk, obsahuje
informaci, uspořádanou podle záznamového formátu.
Informace obsahuje formátovou informaci, udávající
parametry záznamového formátu, jako je začátek a konec
uživatelské informace. Informace je zaznamenána podle
předem určených kódovacích pravidel, které odpovídají
pravidlům různého záznamového formátu, například CD-
ROM nebo DVD, který předepisuje předem definovanou
polohu (12) na informačním nosiči pro zaznamenávání
formátové informace. Předem definovaná poloha (12) však
obsahuje konfusní kombinaci (CON) a formátová
informace je zaznamenána v druhé poloze, odlišné od
předem definované polohy (12). Nespolupracující
přehrávač není schopný přečíst nebo kopírovat informační
nosič, protože čtení je rušeno chybnými parametry
záznamového formátu. Podle vynálezu je záznamové
zařízení uzpůsobeno pro zaznamenávání uvedené konfusní
kombinace (CON) a dále umožňuje přemisťovat uvedenou
formátovou informaci, zatímco přehrávač je uzpůsoben
pro  vyhledání přemístěné informace.

Při způsobu se kóduje informační signál pomocí kodéru,
obsahujícího zpětnovazební smyčku pro ovládání
kódování, ve zpětnovazební smyčce kodéru se mění
zvolené vzorky kódovaného signálu pro reprezentování
uvedených doplňkových dat a synchronizační bitové
kombinace, přičemž změněné vzorky, reprezentující
doplňková data, jsou od sebe oddělovány nejméně prvním
počtem vzorků. Při měnění je mezi změněnými vzorky,
reprezentujícími synchronizační bitovou kombinaci,
vložen nanejvýše druhý počet vzorků, který je podstatně
menší než je uvedený první počet vzorků. Zařízení
obsahuje kodér, například modulátor sigma-delta (20), pro
kódování informačního signálu  (x), zahrnující
zpětnovazební smyčku pro řízení kódování, prostředky
uvnitř uvedené zpětnovazební smyčky kodéru pro měnění
zvolených vzorků kódovaného signálu pro reprezentování
doplňkových dat, například vodoznaku W, a
synchronizační bitové kombinace S, přičemž změněné
vzorky reprezentují doplňková data, vzájemně oddělovaná
nejméně prvním počtem vzorků. Uvedené prostředky pro
měnění jsou uspořádány pro vzájemné oddělování
změněných vzorků, reprezentujících synchronizační
bitovou kombinaci S, nanejvýše druhým počtem vzorků,
který je podstatně menší, než je uvedený první počet
vzorků.

Jsou navržena různá opatření k umožnění simultánního
čtení a zápisu informací v reálném čase, jako je digitální
obrazový signál, z/na nosič (3) záznamu diskového typu.
Opatření představují požadavek na velikost bloků
informací zaznamenaných ve fragmentech pevné délky na
nosič (3) záznamu. Dále jsou zveřejněna opatření pro
umožnění reprodukce a nepřerušované úpravy. Způsob

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Kamperman Franciscus L. A. J., Eindhoven, NL;
Staring Antonius A. M., Eindhoven, NL;

Nuijten Petrus Antonius Cornelis Maria, Eindhoven,
NL;

Kelly Declan P., Eindhoven, NL;
Luitjens Steven B., Eindhoven, NL;
Saeijs Ronald W. J. J., Eindhoven, NL;
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G 11 B 20/12, G 11 B 27/034

G 11 B 20/12, G 11 B 27/034

G 21 C 9/00, G 21 C 9/004

1999-4078

1999-4079

2000-928

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

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

URDL Franz Jos. Ing., Wien, AT;

Zařízení pro záznam a reprodukci a/nebo
úpravu informací v reálném čase na nosič a z
nosiče záznamu diskového typu

Způsob a zařízení pro souběžný záznam a
reprodukci informací v reálném čase na /z
diskového nosiče záznamu

Ochranné zařízení pro jaderné elektrárny a
způsob snižování tlaku v konstrukci
obklopující jadernou elektrárnu

01.03.1999

16.03.1999

15.03.2000

PCT/IB99/00343

PCT/IB99/00438

WO 99/48094

WO 99/48095

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

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

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

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

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

19.03.1998

19.03.1998

17.03.1999

1998/98200888

1998/98200888

1999/476

EP

EP

AT

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

úpravy bez přerušení vyžaduje generování jednoho nebo
více spojovacích bloků, které se mají zaznamenat na nosič
(3) záznamu diskového typu.

Jsou navržena různá opatření k umožnění simultánního
čtení a zápisu informací v reálném čase, jako je digitální
video signál, z nosiče (3) záznamu/na nosič (3) záznamu
diskového typu. Opatření ztělesňuje požadavek na velikost
bloků informací zaznamenaných ve fragmentech pevné
délky na nosič (3) záznamu a mohou vyžadovat
přeuspořádání kroků čtení v cyklu čtení/zápisu. Dále jsou
uvedena opatření pro umožnění reprodukce a
nepřerušované úpravy. Způsob úpravy bez přerušení
vyžaduje generování jednoho nebo více spojovacích
bloků, které se mají zaznamenat do fragmentů pevné
velikosti na nosiči (3) záznamu diskového typu.

Jsou navržena různá opatření, umožňující souběžné čtení a
zápis informací v reálném čase, jako je digitální obrazový
signál, z diskového nosiče (3) záznamu /na diskový nosič
(3) záznamu. Opatření ztělesňuje několik algoritmů pro
plánování čtení/zápisu pro zápis/čtení bloků informací
zaznamenaných do fragmentů s pevnou velikostí na nosič
(3) záznamu. Typicky se v jednom čtecím/zapisovacím
cyklu, který má buď pevnou délku trvání nebo proměnnou
délku trvání, používá jedna zapisovací akce a více čtecích
akcí. Navrhovaná opatření umožňují zejména čtení a zápis
upravených souborů. Další provedení mohou vyžadovat
změnu pořadí čtecích akcí ve čtecím/zapisovacím cyklu.

Ochranné zařízení pro jaderné elektrárny (4) má tvar dómu
obklopujícího jadernou elektrárnu, jehož vnitřní stěny (2)
sestávají z tepelně odolného materiálu a jsou připevněny
na příhradové konstrukci, přičemž vnitřní stěna (2)
konstrukce je opatřena uzavíratelnými otvory s
uzavíracími klapkami (8), které se navenek otvírají
zejména proti síle pružiny. Ve vnitřní stěně (2) tvořené
masivními ocelovými deskami stanovené průrazy ústí
vždy do jedné komory (6, 7), uspořádané mezi vnějším
krytem (32) a vnitřní stěnou (2), ve kterých je uspořádáno
filtrační zařízení (9) s vyměnitelnými vložkami pro
nejjemnější velikost zrn k filtraci radionuklidů, které ústí
do prstencového prostoru mezi vnějším krytem (32) a
vnitřní stěnou (2), který tvoří směšovací prostor, který je
netěsnostmi vnějšího krytu (32) spojen s vnějším
prostorem.

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Saeijs Ronald W. J. J., Eindhoven, NL;
Korst Johannes H. M., Eindhoven, NL;

Saeijs Ronald W. J. J., Eindhoven, NL;
Luitjens Steven B., Eindhoven, NL;
Blacquiere Jan F. R., Eindhoven, NL;

Urdl Franz Jos. Ing., Wien, AT;
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H 01 F 1/147, C 21 D 8/12, C 22 C 19/03

H 01 F 27/32, H 01 F 41/12, H 01 F 27/14

H 01 G 9/155

2000-2616

1999-2983

2000-2240

KRUPP VDM GMBH, Werdohl, DE;

E T S-C S. R. O., Praha, CZ;

NAUCHNO-PROIZVODSTVENNOE
PREDPRIYATIE "EXIN", Moscow, RU;

Magneticky měkká železo-niklová slitina s
nízkou koercitivní intenzitou, vysokou
permeabilitou a zlepšenou odolností proti
korozi

Způsob vysoušení pevné izolace vinutí
výkonových transformátorů a zařízení k
provádění tohoto způsobu

Kondenzátor s dvojitou elektrickou vrstvou

08.01.1999

20.08.1999

18.12.1997

PCT/EP99/00066

PCT/RU97/00411

WO 99/39358

WO 99/31688

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

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

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

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

30.01.1998

18.12.1997

1998/19803598

1997RU/9700411

DE

WO

(32)

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Magneticky měkká železoniklová slitina obsahující nikl v
množství 35 až 65 % hmotn. a jednu nebo více vzácných
zemin ceru, lanthanu, praseodymu a neodymu, jakož i
nečistoty podmíněné tavením, přičemž celkový obsah
vzácných zemin je mezi 0,003 a 0,05 % hmotn.

Způsob umožňuje vysoušení pevné izolace vinutí
transformátorů nízkofrekvenčním proudem sinusového
průběhu při plynule nastavitelném kmitočtu a
nastavitelném proudu a napětí na konstantní hodnotu, a to
tak, že se vinutí vyššího napětí napájí nízkofrekvenčním
proudem a vinutí nižšího napětí je přitom spojeno
nakrátko, přičemž nevzniká ve zkratovaném vinutí ani v
případném třetím rozpojeném vinutí nebezpečí
předpěťových špiček. Zdroj nízkofrekvenčního proudu,
nízkofrekvenční měnič (20), přitom odebírá ze sítě
sinusový proud s účinkem rovným jedné a generuje na
výstupu proud a napětí sinusového průběhu libovolně a
plynule nastavitelného kmitočtu. Výstupní proud a napětí
lze nastavit na konstantní hodnotu. Nízkofrekvenční
měnič (20) umožňuje měřit přímo bez přídavných zařízení

odpor vinutí transformátoru. Řídicí a registrační systém
(60) samočinně řídí a reguluje celý proces vysoušení na
základě měřených, vypočtených a zadaných
charakteristických veličin a hodnot transformátoru a na
závěr měření vyhotovuje závěrečný protokol pro
zákazníka. Kromě toho registruje celý proces vysoušení
včetně zásahů operátora a na závěr vydává záznam o
historii celého procesu.

Kondenzátor s dvojitou elektrickou vrstvou má zápornou
elektrodu (5), vyrobenu z pórovitého materiálu na bázi
uhlíku, zatímco kladná elektroda (7) je vyrobena z
materiálu obsahujícího síran olovnatý. Kondenzátor dále
vykazuje porézní oddělovač (6), proudové přívody (3, 4),
samonosný kryt (1) pouzdra, postranní panely (9) pouzdra
a těsnicí materiál (8).

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Hattendorf Heike, Werdohl, DE;
Kolb-Telieps Angelika, Lüdenscheid, DE;

Caha Zdeněk Prof. Ing. CSc., Praha, CZ;
Břicháč Marek Ing., Velvary, CZ;
Doležal Jiří Ing., Hradec Králové, CZ;
Fejfar Libor Ing., Choltice, CZ;
Pytelka Petr Ing., Praha, CZ;

Vasechkin Vladimir Ivanovich, Korolev, RU;
Volfkovich Jury Mironovich, Moscow, RU;
Shmatko Pavel Andreevich, Korolev, RU;
Ashmarin Evgeny Alexandrovich, Korolev, RU;
Baskakov Andrei Viktorovich, Fryazino, RU;
Buldyaev Alexandr Fedorovich, Schelkovo, RU;
Dashko Oleg Grigorievich, Korolev, RU;
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H 01 G 9/155

H 01 H 50/14, H 01 H 50/04

H 01 J 37/244

2000-2241

2000-2801

2000-890

NAUCHNO-PROIZVODSTVENNOE
PREDRPRIYATIE "EXIN", Moscow, RU;

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES S. A., Rueil-
Malmaison, FR;

UNIVERSITY OF YORK, Heslington, GB;
SHIMADZU RESEARCH LABORATORY
(EUROPE) LTD., Manchester, GB;

Kondenzátor s dvojitou elektrickou vrstvou

Elektromechanický stykač

Elektronový detektor

18.12.1997

01.12.1999

14.09.1998

PCT/RU97/00410

PCT/FR99/02980

PCT/GB98/02720

WO 99/31687

WO 00/33341

WO 99/14785

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

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

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

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

18.12.1997

01.12.1998, 04.12.1998

13.09.1997

1997RU/7900410

1998/9815184, 1998/9815384

1997/9719417

WO

FR, FR

GB

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Kondenzátor s dvojitou elektrickou vrstvou obsahuje dvě
elektrody (5), z nichž jedna nebo obě jsou polarizovatelné,
kapalný elektrolyt a oddělovač (8). Stupeň naplnění pórů
oddělovače a obou elektrod elektrolytem spadá do rozsahu
90 a 40 % celkového prostoru pórů.

Elektromechanický stykač obsahuje skříň (10) určenou
pro uložení elektromagnetu (20) a nosiče (17)
přestavitelných kontaktů. Elektromagnet (20) je umístěný
v zadní části skříně (10), zatímco instalační rovina (PB)
ovládacího zapojení je umístěna vpředu před instalační
rovinou (PA) výkonového zapojení. Ovládací připojovací
svorky (B) a řídicí připojovací svorky (C) jsou uspořádané
na přední straně řídicí/ovládací svorkovnice (60).
Připojovací svorky (26) cívky jsou propojené s ovládacími
připojovacími svorkami (B) prostřednictvím příčně
uspořádaných vodičů (27), uložených ve vodicích
drážkách, uspořádaných mezi vnitřní povrchovou plochou
skříně (10) a vnější povrchovou plochou profilovaného
překlenovacího tělesa (40).

Katodová čočka vytvořená mezi elektrodou elektronového
děla (8) a vzorkem (9). Elektronová sonda (11) vytvořená
jako část elektronové kolony a zaostřená čočkami (1, 2 a
3) a skenována elektrodami (12) deflektoru/stigmátoru.
Její elektronový paprsek je zpomalován v poli katodové
čočky a jeho konečná hodnota dopadové energie je vhodně
nastavitelná pomocí záporného předpětí vzorku.
Emitované sekundární elektrony jsou znovu urychlovány
uvnitř stejného pole a vlivem stejnoměrnosti tohoto pole
zvyšují svoji axiální rychlost pouze tak, že se kolimují do
úzkého signálního paprsku. kolimovaný signální paprsek
většinou prochází otvorem (18) elektrody (8) a vstupuje do
děla a finální čočky, sestávající z centrální uzemněné
elektrody (6) obklopené dvěma uzemněnými elektrodami
(7, 8). Signální paprsek se přiblíží ke speciální zrcadlové
elektrodě (4), jejíž pole zpomaluje a vychyluje zmíněné
elektrony dále od osy a vrací je zpět směrem k vzorku (9).
Elektrony se v poli finální čočky znovu urychlují a
dopadají na kanálový-deskový elektronový násobič (5),
přičemž signální elektronový paprsek po zesílení dopadá
na kolektor (7), který může být rozdělen do několika
vhodných částí sloužících multikanálové detekci. Detektor
může mít malé rozměry a velkou rozlišovací schopnost a
může se používat v mikroskopech a jiných zařízeních.

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Vasechkin Vladimir Ivanovich, Korolev, RU;
Volfkovich Jury Mironovich, Moscow, RU;
Shmatko Pavel Andreevich, Korolev, RU;
Ashmarin Evgeny Alexandrovich, Korolev, RU;
Dashko Oleg Grigorievich, Korolev, RU;

Comtois Patrick, Dijon, FR;
Larcher Patrick, Ahuy, FR;
Moreux Alain, Dijon, FR;
Perrocheau Régis, Couternon, FR;

El Gomati Mohamed Mochar, Osbaldwick, GB;
Frank Luděk, Brno, CZ;
Mullerová Ilona, Brno, CZ;
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H 01 M 2/16

H 01 T 2/00

H 02 G 3/04, H 02 G 9/06, F 16 L 3/26, B 60 R 16/02

2000-781

1999-2148

2000-2702

KVG TECHNOLOGIES INC., East Walpole, MA,
US;

ASEA BROWN BOVERI AB, Västeras, SE;

FEDERAL-MOGUL SYSTEMS PROTECTION
GROUP INC., Exton, PA, US;

Separátory ze skleněných vláken a
akumulátory obsahující takové separátory

Spínací zařízení s jiskřištěm pro spínání
elektrického proudu

Ochranná trubkovitá objímka s podélným
rozříznutím

02.09.1998

17.12.1997

11.01.1999

PCT/US98/18130

PCT/SE97/02153

PCT/IB99/00026

WO 99/12219

WO 98/29928

WO 99/38236

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

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

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

02.09.1997

17.12.1996

23.01.1998

1997/923876

1996/9604631

1998/012714

US

SE

US

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Olověný akumulátor (10) má separátor (18) ze skleněných
vláken. Separačním materiálem je hmota vzájemně
propletených skleněných nebo jiných vláken, vytvořená
přivedením vláken do plynného média a sbíráním
přivedených vláken na děrovaném materiálu. Tato hmota
vláken přivedených do plynného média má BET
povrchovou plochu od 0,2 do 5 metrů čtverečných na
gram. Je rovněž popsán akumulátor mající separační
materiál ze skleněných vláken s přidanými celulózovými
vlákny, a rovněž akumulátor mající separátor (18) ze
skelných vláken s přidaným částicovým materiálem, jako
je oxid křemičitý.

Zařízení pro spínání elektrického proudu zahrnuje alespoň
jedno elektrické spínací ústrojí (5). Toto spínací ústrojí
zahrnuje alespoň jeden spínací prvek (10a) obsahující
elektrodovou mezeru (24). Tuto mezeru lze převést z
elektricky nevodivého stavu do elektricky vodivého stavu.
Kromě toho spínací prvek zahrnuje prostředek (25) pro
uvedení elektrodové mezery nebo alespoň části této
mezery do vodivého stavu nebo alespoň zahájení tohoto
uvedení. Tento prostředek (25) pro uvedení elektrodové
mezery nebo alespoň části této mezery do vodivého stavu
nebo alespoň zahájení tohoto uvedení je uzpůsoben k
zavedení energie do elektrodové mezery ve formě radiační
energie za účelem převedení mezery nebo alespoň části
této mezery do formy plazmy působením této radiační
energie.

Ochranná trubkovitá objímka pro ukládání podlouhlého
substrátu, například takového, jako je svazek vodičů
elektrické instalace nebo podobné komponenty, sestávající
z trubkovitého pláště (1) z elasticky pružného materiálu,
který je opatřený v podstatě po obvodu se rozkládajícím
povrchovým zvlněním (12, 13) a bočně uspořádaným
podélným rozříznutím (25) jeho stěny, které umožňuje

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Zguris George C., Canterbury, NH, US;

Bergkvist Mikael, Uppsala, SE;
Bernhoff Hans, Västeras, SE;

Ekberg Mats, Västeras, SE;
Fogelberg Thomas, Ludvika, SE;
Isberg Jan, Västeras, SE;
Leijon Mats, Västeras, SE;
Ming Li, Västeras, SE;
Sunesson Anders, Akarp, SE;
Windmar Dan, Vittinge, SE;
Russberg Gunnar, Västeras, SE;

Martin Lee H., West Chester, PA, US;
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H 02 P 9/48, H 02 J 7/14

H 02 P 21/00

H 03 M 5/14, G 11 B 20/14

2000-2413

2000-2764

2000-308

ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart, DE;

SCHRÖDL Manfred, Sieggraben, AT;

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N. V.,
Eindhoven, NL;
SONY CORPORATION, Tokyo, JP;

Způsob regulace, optimalizované z hlediska
výkonu a účinnosti, generátoru a zařízení k
provádění tohoto způsobu

Způsob regulace trojfázového stroje bez
mechanického otočného snímače

27.10.1999

29.01.1999

PCT/DE99/03416

PCT/AT99/00025

WO 00/27023

WO 99/39430

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

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

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

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(22)

(22)

29.10.1998

30.01.1998

1998/19849889

1998/187

DE

AT

(32)

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

instalaci objímky (10) přes k ochraně určené substráty.
Boční strany podélného rozříznutí jsou vymezené okraji
(21, 22) povrchově zvlněné stěny pláště (1), které jsou
předepjaté směrem k sobě a do navzájem přilehlého
bočního opření. Navzájem bočně přiléhající okraje (21,
22) podélného rozříznutí jsou opatřené upevňovacími
prostředky (30) ve formě komplementárních proužků
upevňovací pásky (14, 15) opatřené háčky a očky (16, 17),
které při uzavření podélného rozříznutí navzájem zabírají.
Háčky a očky (16, 17) opatřená upevňovací páska (14, 15)
chrání prsty pracovníka při rozevírání podélného
rozříznutí během instalace podlouhlého substrátu proti
poranění a současně zabraňuje přemísťování okrajů
podélného rozříznutí (25), způsobované natáčením a
zkrucováním objímky (10), vůči sobě.

Způsob regulace generátoru (G) s přiřazeným diodovým
můstkem měniče, zejména synchronního stroje, při němž
se budicí proud (IE) protékající budicím vinutím (Lε)
reguluje tak, že výstupní napětí generátoru dosáhne
předem stanovené hodnoty a navíc se regulují fázové
proudy generátoru, se provádí tak, že se vytvoří alespoň tři
regulační oblasti, v nichž se podle různých kritérií provede
regulace budicího proudu (IE) a fázových proudů
generátoru. Zjišťování regulačních oblasti se provádí
zejména v závislosti na frekvenci otáčení a požadovaném
výkonu. Regulace se přitom rozšíří jak na budicí proud
(IE), tak na fázový proud, a provádí se pomocí různých
regulátorů, které si navzájem vyměňují informace.
Zařízení zahrnuje regulátor (ER) budicího proudu (IE),
regulátor (SR) fázového proudu statoru generátoru (G),
nadřazený regulátor (ÜR) a regulátor (SpR) napětí.

Přesná regulace trojfázového stroje (8) bez mechanického
snímače, například snímače polohy nebo tachogenerátoru,
fungujícího za jakýchkoliv provozních podmínek včetně
nízkých rychlostí otáčení nebo v klidu, při níž se měří
jediná měřitelná proměnná hodnota pomocného vřazeného
obvodu (zk), kterou je proud (Ikz) v pomocném vřazeném
obvodu nebo napětí (Uzk) v pomocném vřazeném obvodu.
Přitom se zjišťuje vztah mezi nárůstem fázového proudu a
indukovaným proudem pomocí skutečného stavu sepnutí
měniče, který odpovídá magnetickému toku nebo poloze
rotoru trojfázového stroje (8). Měnič (1) je napájen na
vstupu (2) střídavého proudu ze sítě dodávající střídavý
proud. Strana (3) stejnosměrného proudu je spojena se
střídačem (4) opatřeným polovodičovým usměrňovačem
(5) pomocným vřazeným obvodem (zk). Napětí (Uzk)
pomocného vřazeného obvodu (zk) na kondenzátoru (6) je
připojeno k měřící a řídící jednotce (7), které přes odpor
(R) dodává proud (Izk) vřazeného obvodu  (zk). Měřící a
řídící jednotkou (7) se zjišťuje také skutečný stav sepnutí.
Regulovaný trojfázový stroj (8) se připojí na můstkový
obvod polovodičového usměrňovače (5). Vypočtenými
řídícími signály (9) se řídí měnič (4).

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Müller Wolfgang, Stuttgart, DE;
Luz Oliver, Lichtenwald, DE;
Schöttle Richard, Oelbronn, DE;

Schrödl Manfred, Sieggraben, AT;

Schouhamer Immink Kornelis, Eindhoven, NL;
Kahlman Joseph A. H. M., Eindhoven, NL;
Van den Enden Gijsbert J., Eindhoven, NL;
Nakagawa Toshiyuki, Eindhoven, NL;
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H 03 M 13/27

H 04 B 1/707, H 04 B 7/26

1999-4739

2000-2599

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

QUALCOMM INCORPORATED, San Diego, CA,
US;

Metoda pro modulaci /demodulaci s následným
omezením minimální délky běhu a přístroj k
jejímu provádění

Způsob, zařízení a nosič pro kódování
víceslovných informací

Způsob časové synchronizace využitím
mobilních stanic v CDMA komunikačním
systému

25.05.1999

22.04.1999

15.01.1999

PCT/IB99/00948

PCT/IB99/00729

PCT/US99/00909

WO 99/63671

WO 99/60706

WO 99/37037

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

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

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

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

29.05.1998

29.04.1998

16.01.1998

1998/105280

1998/98201395

1998/008203

JP

EP

US

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Jednotka (11) stanovení/vykládání bitů řízení DSV vkládá
bity řízení DSV pro provedení řízení DSV do vstupního
datového řetězce a vysílá datový řetězec obsahující bity
řízení DSV na modulační jednotku (12). Modulační
jednotka   (12) převádí datový řetězec se základní délkou
dat 2 bitů na kód s proměnnou délkou se základní délkou
kódu 3 bitů podle převodní tabulky a vysílá kód, který je
výsledkem přeměny do jednotky kódování NRZI (13).
Převodní tabulka používána modulační jednotkou (12)
obsahuje substituční kódy pro omezení počtu následných
výskytů minimálního oběhu na předem stanovenou
hodnotu a substituční kódy pro udržení limitu délky běhu.
Navíc převodní tabulka uplatňuje převodní pravidlo, podle
kterého bude zbytek dělení dvěma počtu "1" elementu v
datovém řetězci s hodnotou 0 nebo 1 vždy roven zbytku
dělení dvěma počtu "1" elementu v řetězci kódových slov,
který je výsledkem přeměny zmíněného datového řetězce.

Víceslovné informace jsou kódovány na základě
vícebitových symbolů rozložených vzájemně spojitě
vzhledem k médiu. Zařízení má prostředky slovního
prokládání, slovního kódu ochrany proti chybám a klíče
lokalizace chyb ve slovech skupiny více slov. Ty vznikají
ve skupinách synchronizačních kanálových bitů a na
cílových datových slovech.

Podle předloženého řešení dosáhne podřízená základnová
stanice (64) synchronizace s referenční základnovou
stanicí  (62) pomocí signálů (504), vyslaných a přijatých
mobilní stanicí (60) buď v oblasti nepřerušovaného
předání mezi referenční základnovou stanicí (62) a
podřízenou základnovou stanicí (64) nebo v oblasti, jenž
umožňuje mobilní stanici  (60) komunikovat s podřízenou
základnovou stanicí (64). Když mobilní stanice (60)
nekomunikuje ani s referenční základnovou stanicí (62) a
ani s podřízenou základnovou stanicí (64), pak je
referenční základnovou stanicí (62) změřeno zpoždění
obousměrné cesty mezi mobilní stanicí (60) a referenční
základnovou stanicí (62). Referenční základnová stanice
(62) sdělí podřízené základnové stanici (64) pomocí
zpětného spoje mobilní stanicí (60) používaný PN kód.
Podřízená základnová stanice (64) získá signál (504) z
mobilní stanice (60) a určí, kdy signál přišel z mobilní
stanice (60). Podřízená základnová stanice (64) poté
vytvoří odhad, jehož hodnota může dosáhnout až hodnoty
zpoždění přenosu signálu z mobilní stanice (60) do
podřízené základnové stanice (64). Na základě těchto
měření a odhadů podřízená základnová stanice (64) určí
chybu, jakou má systémový čas podřízené základnové
stanice (64).

(21)

(21)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

Shinpuku Yoshihide, Eindhoven, NL;
Narahara Tatsuya, Eindhoven, NL;
Nakamura Kosuke, Eindhoven, NL;

Kahlman Josephus Arnoldus Henricus Maria,
Eindhoven, NL;

Wheatley Charles E. III., Del Mar, CA, US;
Tiedemann Edward G. Jr., San Diego, CA, US;
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H 04 H 9/00

H 04 L 5/14, H 04 L 25/49

H 04 L 12/00, H 04 B 7/24, G 08 C 17/00

2000-2147

2000-2541

2000-938

SWISSCOM AG, Bern, CH;

NEW TRANSDUCERS LIMITED, London, GB;

ZIEGLER Horst, Paderborn, DE;

Způsob interaktivní telekomunikace

Způsob přenosu signálů mezi vysílačem a
přijímačem

Způsob přenosu dat

06.01.1999

11.01.1999

15.03.2000

PCT/CH99/00006

PCT/GB99/00008

WO 99/35771

WO 99/35780

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

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

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

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

09.01.1998

10.01.1998

16.03.1999

1998/24

1998/9800440

1999/19911657

CH

GB

DE

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Telekomunikační způsob, který zahrnuje následující
kroky: integraci program doprovázejících digitálních dat v
určitém televizním nebo rozhlasovém programu a vysílání
tohoto programu, příjem a reprodukci tohoto programu
prostřednictvím mobilního radiového přístroje,
kombinovaného s televizním resp. radiovým přijímacím
systémem, přičemž přijímací systém zahrnuje čtečku
čipových karet, do nějž může uživatel přijímacího systému
zasunout kartu SIM, aby se identifikoval, zobrazení
minimálně jedné volby, odpovídající integrovaným
digitálním datům, na displeji přijímacího systému, a výběr
volby uživatelem přijímacího systému, přípravu zprávy,
odpovídající zvolené volbě, kartou SIM, přičemž
připravená zpráva zahrnuje minimálně jedno datové pole z
přijatých digitálních dat, zprostředkování uvedené zprávy
dvousměrnou mobilní radiosítí na server, automatické
poznání uživatele serverem, přičemž poznání zživatele
používá informace uložené v identifikační kartě a předané
uvedenou dvousměrnou telekomunikační sítí, spojení
alespoň některých přijatých zpráv s uživatelsky-
specifickými daty.

Způsob přenosu signálů mezi vysílačem a přijímačem, při
kterém na signály z vysílače působí přijímač pro vytvoření
záměrných odrazů, přičemž výsledné signály se vysílají
zpátky s plným obsahem k vysílači, přičemž rozdílné
záměrné odrazy mají účinky na uvedené výsledné signály,
které mají rozdílný obsah při přijímači. Obousměrný
přenos signálů zahrnuje první přenos signálů v jednom
směru provedený vysíláním signálů s určitostí záměrného
odrazu a tím výsledných signálů pro zpětné vysílání
odpovídajících signálům vyslaným podle charakteru
záměrného odrazu, přičemž druhý přenos signálů probíhá
v druhém směru změnou povahy záměrného odrazu.

K odečtu velkého počtu měřičů (22 až 28) spotřeby je
navržena rádiová síť (10),  která obsahuje datové sběrné
stanice  (14 až 20), které jsou vždy spojeny rádiovým
kanálem s měřičem spotřeby nebo skupinou měřičů
spotřeby (22 až 28). Datové sběrné stanice (14 až 20)
nemohou všechny ze své strany přímo komunikovat s
ústřední datovou správní stanicí  (12), přesněji řečeno
některé z datových sběrných stanic potřebují k datovému
přenosu jiné datové sběrné stanice jako mezistanice. Je
navrženo provedení datového přenosu mezi datovými
sběrnými stanicemi (14 až 20) a datovou správní stanicí
(12) v časových segmentech, které obsahují hierarchii
bloků časových úseků analogickou k topologické
hierarchii rádiové sítě (10). Vysílací časové úseky a
přijímací časové úseky různých sběrných stanic (14 až 20)
jsou předem dány v blocích časových úseků různých
hierarchických čísel.

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Ritter Rudolf, Zollikofen, CH;

Wood John, Rushden, GB;

Ziegler Horst, Paderborn, DE;
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H 04 M 11/00

H 04 M 11/04, G 08 B 25/08

H 04 N 7/00, H 04 N 5/00

H 04 N 7/16, H 04 N 7/167

2000-1755

2000-1020

2000-1197

2000-1170

I-FLOW CORPORATION, Lake Forest, CA, US;

BEGHELLI S. P. A., Monteveglio, IT;

CANAL+ SOCIETE ANONYME, Paris, FR;

CANAL+ SOCIETE ANONYME, Paris, FR;

Způsob a přístroj pro monitorování pacienta

Jednotka tísňového volání, vhodná k umístění
na veřejných prostranstvích

Zavádění dat

Způsob vysílání a příjmu kódovaného datového
toku

12.11.1998

21.03.2000

05.10.1998

02.10.1998

PCT/US98/24083

PCT/IB98/01613

WO 99/25110

WO 99/18724

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)

(72)

(54)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

(22)

12.11.1997, 27.08.1998

22.03.1999

03.10.1997

1997/968185, 1998/141042

1999MI/000575

1997/97402335

US, US

IT

EP

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

Je dán dálkově programovatelný systém (10)
zdravotnického zařízení obsahující interfacovou jednotku
(14) a zdravotnické zařízení (12) spojené s pacientem
(18). pomocí vysílače, jako například telefonu (48) nebo
počítače (50), je možno získat zprávu o stavu za vzdáleně
umístěného zdravotnického zařízení ve zvukové,
elektronické nebo tištěné podobě. Dále je možno změnit
protokol spojený se zdravotnickým zařízením nebo je
možno být upozorněn do vzdáleného místa na poplašný
stav spojený se zdravotnickým zařízením (12).

Jednotka (10) tísňového volání, obsahující základnu (32)
pro podporu funkčních prvků je schopná provozu
manuální aktivací, umožňující komunikaci živým hlasem
a přenos obrázků do vzdálené operační pomocné stanice
(14). Komunikace je provedena prostřednictvím celulární
nebo klasické veřejné telefonní sítě.

Způsob zavádění dat do přijímače/dekodéru, který v
přijímači/dekodéru zahrnuje kroky: přijímání bitového
toku včetně dat; zavedení zaváděče pro zavádění dat z
bitového toku do přijímače/dekodéru; a zavedení
uvedených dat z bitového toku s využitím uvedeného
zavedeného datového zaváděče. Přijímač/dekodér (2020)
zahrnuje přijímač (2018), paměťový prostředek a zaváděcí
prostředek.

(21)

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Vasko Robert S., Lake Forest, CA, US;
Massengale Roger, Lake Forest, CA, US;

Beghelli Gian Pietro, Monteveglio, IT;

Sarfati Jean-Claude, Epinay sur Seine, FR;

Maillard Michel, Rambouillet, FR;
Benardeau Christian, Bussy-Saint-Georges, FR;
Dauvois Jean-Luc, Paris, FR;
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H 04 Q 3/00, H 04 M 3/42

H 04 Q 7/32, H 04 M 1/00

H 04 R 1/02

2000-2502

2000-2663

2000-2108

KONINKLIJKE KPN N. V., Groningen, NL;

DETEMOBIL DEUTSCHE TELEKOM
MOBILNET GMBH, Bonn, DE;

BYUN Ki-Man, Dongrae, KR;

Inteligentní síť

Způsob k vedení, podporovanému koncovými
přístroji, skrz menu služeb s přidanou
hodnotou v mobilních komunikačních
systémech

Nárazníkový kryt pro prevenci bolestí při
používání sluchátek

05.01.1999

15.01.1999

05.12.1998

PCT/IB98/01610

PCT/EP99/00152

PCT/DE99/00076

PCT/KR98/00408

WO 99/18729

WO 99/35859

WO 99/37107

WO 99/30531

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

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

Všetečka Miloš JUDr., Hálkova 2, Praha 2, 12000;(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

02.10.1997, 09.06.1998, 09.06.1998

07.01.1998

19.01.1998

09.12.1997, 24.11.1998

1997/97402322, 1998/98401388, 1998/98401389

1998/1007969

1998/19801576

1997/97036650, 1998/98023262

EP, EP, EP

NL

DE

KR, KR

(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 vysílání a příjmu kódovaného datového toku, ve
kterém se do dekodéru (2020) vysílá kódovaný datový tok,
který se potom předává do a dekóduje přenosným
bezpečnostním modulem, nebo inteligentní kartou )3020),
vloženým do dekodéru (2020). Datový tok se předává z
inteligentní karty (2020) zpět do dekodéru (2020 ) v
kódované formě. kódování datového toku se může
provádět na inteligentní kartě (3020) nebo jako sekundární
kódovací krok při vysílání. Datový tok může odpovídat
přímo audiovizuálním datům dekódovaným v
bezpečnostním modulu nebo toku dat řídících slov,
následně použitého dekodérem pro dekódování vysílání.

Inteligentní síť (IN), obsahující alespoň jeden spojovací
bod služby-SSP (2), alespoň jeden řídicí bod služby-SCP
(3), jednu nebo větší počet inteligentních periférií IP (5),
a/nebo jeden větší počet systémů hlasové odezvy-VRS (4),
přičemž IN je schopná interakce s veřejnou komutovanou
telefonní sítí-PSTN nebo digitální sítí ISDN (1). Jádro
koncepce spočívá v dalším rozhraní ve formě řídicího
členu (6) mezi IP (5) a/nebo VRS (4) s integrovanými
službami na jedné straně a alespoň jedním řídicím bodem
služby na druhé straně. Proto je možno, aby si IP (4) a
VRS (4) vyměňovaly všechny druhy informací s SCP (3),
aniž by IP (5) nebo VRS (4) byly v důsledku toho po delší
časové období obsazeny. Proto může SCP (3) dodávat do
SCP (3) další informace, což v běžné IN není možné.

Služby s přidanou hodnotou jsou přístupné přes uzel (7)
služeb s přidanou hodnotou. Přitom se objekty, které
obsahují data na způsob programů, funkcí atd., zavádějí
do mobilního koncového přístroje a tyto objekty se
ovládají, modifikují nebo přivádějí k činnosti přes
vzdušné rozhraní (5) mobilního komunikačního systému.
Tyto objekty umožňují, přednostně vizuální vedení skrz
menu v mobilní stanici (1), pro zvolenou službu s
přidanou hodnotou, což uživateli ulehčuje obsluhu.

Nárazníkový kryt (1) má zdokonalenou přilnavost a má
preventivní účinky proti bolestem při používání sluchátek
(5), která přenášejí zvuky z různých přenosných
magnetofonů, radiopřijímačů a podobných přístrojů

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Rietkerk Paul, Leiden, NL;
Van Barneveld Harry, Delft, NL;
Adriaanse Joost, Moordrecht, NL;
Vleer Laurentius Josephus Maria, Voorschoten, NL;

Sasse Andreas, Hennef, DE;

Byun Ki-Man, Dongrae, KR;
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H 04 R 3/04, H 04 R 1/30

H 04 R 7/06, H 04 R 29/00

H 05 B 3/14

2000-2730

2000-2729

2000-2807

MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO.,
LTD., Kadoma, JP;

NEW TRANSDUCERS LIMITED, London, GB;

ELSÄSSER Manfred, Patsch, AT;
LATEC AG, Zollikon, CH;

Reproduktor

Akustické zařízení sestávající z panelového
členu spočívajícího na činnosti ohybových vln

Plochý topný článek

29.11.1999

09.02.1999

02.02.1999

PCT/JP99/06645

PCT/GB99/00404

PCT/EP99/00669

WO 00/33610

WO 99/41939

WO 99/39550

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

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

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

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

(72)

(72)

(72)

(54)

(54)

(54)

(22)

(22)

(22)

01.12.1998

10.02.1998, 30.07.1998

02.02.1998, 26.05.1998, 26.05.1998, 26.05.1998,
26.05.1998

1998/341233

1998/9802671, 1998/9816469

1998/162, 1998/19823493, 1998/19823494,
1998/19823531, 1998/19823498

JP

GB, GB

AT, DE, DE, DE, DE

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(86)

(86)

(86)

(87)

(87)

(87)

(74)

(74)

(74)

(74)

(57)

(57)

(57)

majících malé rozměry při jejich umístění do otvorů
ušních boltců v průběhu delšího časového úseku.
Nárazníkový kryt (1), který obklopuje obvod zasouvací
části (6) sluchátek (5) má připevňovací část (4), která se
umisťuje na zasouvací část  (6) připojovací částí (3), jež se
připojuje k vnitřku ušních boltců a vzduchovou komůrku
(2, 2a, 2c), která vstřebává účinky tlaku působícího na
připevňovací část /4) pro změkčené přilnutí ke vstupním
otvorům vnějšího zvukovodu uší.

Akustické zařízení spočívající na činnosti ohybových vln
v ploše panelového členu, zejména na rozložení
rezonančních vidů takové činnosti ohybových vln, a

příslušné akusticky významné povrchové vibrace na ploše
uvedeného panelového členu, příznivé pro požadovaný
nebo alespoň přijatelný výkon akustického zařízení.
Zařízení vyhovuje výběru parametrů uvedeného
panelového členu, ovlivňujících uvedené rozložení,
zahrnujících konfiguraci a geometrii a/nebo tuhost v
ohybu, a/nebo polohu měničů ohybových vln v uvedené
ploše uvedeného panelového členu. Výběr je v souladu s
analitickým stanovením vlastností uvedeného panelového
členu, týkajících se přenosu výkonu, takže uvedené
akustické zařízení a požadavky na ně jsou ve vzájemném
vztahu s dosažením výkonu uvedeného akustického
zařízení.

Řešení se týká plochého topného článku (1) a jeho použití
ve vyhřívané trubce, zahřívaném dopravním zařízení a
vyhřívaném válci, přičemž plochý topný článek (1)
obsahuje tenkou odporovou vrstvu (2) a nejméně dvě
ploché elektrody (3, 4), umístěné na jedné straně odporové
vrstvy (2) v odstupu od sebe.

(21)

(21)

(21)

(71)

(71)

(71)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

Tanaka Hidekazu, Matsusaka, JP;

Azima Henry, Chaucer Road, GB;
Harris Neil, Whittlesford, GB;
Djahansouzi Bijan, London, GB;

Oppitz Hans, Mils, AT;



118 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ  11 - 2000 - CZ, část A (zveřejněné přihlášky vynálezů)

H 05 K 1/00, H 05 H 1/00
1998-766
MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING
COMPANY, Saint Paul, MN, US;

Způsob vytváření vzoru prvního materiálu na
povrchu druhého materiálu
06.03.1992

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

(72)

(54)

(22)
07.03.1991
1991/665694
US

(32)
(31)
(33)

(74)

(57) Způsob vytváření vzoru prvního materiálu na povrchu
druhého materiálu, který je odlišný od prvního materiálu,
který zahrnuje tvorbu vrstvy prvního materiálu tloušťky
mezi 1 a 500 nm na povrchu druhého materiálu, nanesení
vzoru z materiálu absorbujícího energii mezi vrstvu
prvního materiálu a zdroj pulsních iontů nebo plasmy a
projekci pulsů iontů nebo plasmy proti vrstvě prvního
materiálu v intenzitě a po dobu dostačující k ablaci
prvního materiálu v plochách, které nejsou pokryty
materiálem absorbujícím energii, ale nedostačující
k ablaci vzoru z materiálu absorbujícího energii a prvního
materiálu ležícího pod materiálem absorbujícím energii,
přičemž ablace vede ke vzniku vzoru z prvního materiálu
na povrchu druhého materiálu. Alternativní způsob
vytváření vzoru prvního materiálu zvoleného ze souboru
zahrnujícího kov a oxid kovu na povrchu substrátu
z druhého materiálu, který zahrnuje přípravu výrobku,
majícího substrát, na kterém je vrstva prvního materiálu,
kde první materiál zahrnuje plochy s nižší přilnavostí a
plochy s vyšší přilnavostí mezi substrátem a vrstvou
prvního materiálu, projekci pulsů iontů nebo plasmy proti
vrstvě prvního materiálu při intenzitě a trvání
dostačujících k ablaci prvního materiálu v plochách s nižší
přilnavostí, ale nedostačující k ablaci prvního materiálu
v plochách s vyšší přilnavostí, přičemž ablace vede ke
vzniku vzoru z prvního materiálu na povrchu druhého
materiálu.

(21)
(71)

7 (51)

Yu Edward C., St. Paul, MN, US;
Bohlke Susan N., St. Paul, MN, US;
Ouderkirk Andrew J., St. Paul, MN, US;
Dunn Douglas S., St. Paul, MN, US;
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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.
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2000-1060
2000-2106
2000-2963
1999-2994
2000-2105
2000-2106
2000-2988
2000-2001
2000-1060
2000-2809
2000-2963
2000-2106
2000-2988
1999-2994
2000-2001
1999-2904
2000-2363
2000-2364
2000-2963
2000-2218
2000-2962
2000-3147
2000-2106
2000-2106
2000-2106
2000-2988
2000-2001
2000-2106
2000-2106
1999-2904
2000-2221
2000-2963
2000-979
2000-2988
1999-2994
2000-2051
2000-2106
2000-2001
2000-2809
2000-2051
2000-2105
2000-2988
2000-2051
2000-2106
1999-2904
1999-3260
2000-2363
2000-2806
2000-2963
2000-2051
2000-2806
2000-2106
1999-4585
2000-1947
2000-2806
2000-3147
1999-2994
2000-2614
2000-2051
2000-2614
2000-2222
2000-2809
2000-1060
2000-2809
2000-3147
2000-2614
2000-2614
2000-2051
2000-2994

2000-2218
2000-2001
2000-2809
2000-2051
1999-3260
2000-2988
2000-673
2000-673
2000-2910
2000-2363
2000-2364
2000-2363
2000-2364
2000-2363
2000-2364
2000-471
2000-993
2000-413
2000-2393
2000-2393
2000-1776
2000-1496
2000-1496
2000-1775
2000-2376
2000-2376
2000-413
2000-413
2000-2282
2000-1910
2000-2370
2000-413
2000-2282
2000-1910
2000-413
2000-1910
2000-2055
1999-3880
2000-2056
2000-2636
2000-673
2000-924
2000-925
2000-2910
2000-3087
2000-2910
2000-2401
2000-2835
2000-2835
2000-2837
2000-3087
2000-1930
2000-2836
2000-1929
2000-809
2000-809
2000-2379
2000-2239
2000-2239
2000-2934
2000-2239
2000-2667
2000-2111
2000-2025
2000-2379
1999-3632
1999-4618
1990-2443
2000-339
2000-5
2000-2055
1999-3757
2000-2794
2000-1958
2000-2172
2000-2794
2000-2750
2000-2750
2000-2214
2000-2370
2000-1958
2000-1874
2000-2794
2000-1958
2000-2906
2000-2750

2000-2906
2000-2659
2000-2750
2000-2750
2000-2794
2000-2469
2000-2469
2000-2794
1999-1217
2000-2794
2000-2659
2000-2469
2000-2856
2000-2469
2000-2856
2000-1858
2000-2794
2000-2282
2000-2750
2000-2616
1999-4253
2000-73
2000-72
2000-72
2000-72
2000-2616
1999-1054
1999-906
2000-927
2000-1185
2000-1150
2000-813
2000-813
1999-60
2000-1329
2000-752
1999-1264
1999-1264
2000-2477
2000-1217
2000-1313
2000-1313
2000-917
2000-917
2000-986
1999-327
2000-407
1999-294
2000-583
2000-583
1999-1044
2000-407
2000-397
2000-397
1999-1776
2000-879
1999-3024
1999-1776
1999-3632
2000-1940
1999-1184
1999-1184
1999-1184
1999-1184
1999-1779
1999-1779
2000-1188
2000-407
2000-1143
1999-3355
2000-1143
2000-939
1998-4077
2000-8
2000-2702
1999-3632
1998-3368
1999-314
1999-2857
1999-3817
1998-619
1999-4546
1999-3389
1999-1129
1999-1129
1999-3067
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F28D 19/04
F28F 3/00
F41B 11/00
G01N 22/02

G01N 23/18
G01N 25/02
G01N 33/50
G01N 33/53
G01N 33/569
G01N 33/68
G01N 9/26
G01P 5/00
G02B 27/02
G02B 27/10
G02B 27/64
G02C 7/04
G03F 7/038
G03F 7/039
G05B 6/05
G06F 1/00
G06F 12/08
G06F 13/10
G06K 19/06
G08B 25/08
G08C 17/00
G09F 11/29
G09F 15/00
G11B 20/12
G11B 20/14
G11B 27/034

G11B 33/06
G11B 3/68
G11B 7/007
G21C 9/004
H01F 27/14
H01F 41/12
H01H 50/04
H02G 9/06
H02J 7/14
H04B 7/24
H04B 7/26
H04L 25/49
H04M 1/00
H04M 3/42
H04N 5/00
H04N 5/913
H04N 7/167
H04N 7/52
H04R 1/30
H04R 29/00
H05H 1/00

1998-4361
1999-4546
1999-2778
1999-1862
2000-71
1999-1862
2000-1756
2000-2750
2000-1958
1999-4449
2000-1684
1999-1275
1998-4136
1999-1233
1998-2572
1999-1233
2000-2892
2000-1117
2000-1117
1999-314
2000-1089
2000-2911
2000-1198
2000-2411
2000-1020
2000-938
2000-889
2000-889
2000-2071
2000-308
1999-4077
1999-4078
1999-4079
1999-3832
1999-3832
2000-2071
2000-928
1999-2983
1999-2983
2000-2801
2000-2702
2000-2413
2000-938
2000-2599
2000-2541
2000-2663
2000-2502
2000-1197
2000-2445
2000-1170
2000-2445
2000-2730
2000-2729
1998-766
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Seznam přihlašovatelů zveřejněných přihlášek vynálezů

ABBOTT LABORATORIES, Abbott
Park, IL, US;

ABB AIR PREHEATER, INC.,
Wellsville, NY, US;

ACCIAI SPECIALI TERNI S. P. A.,
Terni, IT;

ADAMEC Zdeněk Ing., Praha, CZ;

ADAMEC Zdeněk Ing., Praha, CZ;

ADAMEC Zdeněk Ing., Praha, CZ;

AGIP PETROLI S. P. A., Rome, IT;

AGRAQUEST, INC., Davis, CA, US;

AJINOMOTO CO., INC., Tokyo, JP;

AJINOMOTO CO. INC., Tokyo, JP;

AJINOMOTO CO. INC., Tokyo, JP;

AKZO NOBEL N. V., Arnhem, NL;

AKZO NOBEL N. V., Arnhem, NL;

ALLERGAN SALES, INC., Irvine, CA,
US;

ALLGEMEINE BAUGESELLSCHAFT
- A. PORR AKTIENGESELLSCHAFT,
Wien, AT;

ALSTOM, Paris, FR;

AMCOL INTERNATIONAL
CORPORATION, Arlington Heights,
IL, US;

AMOCO CORPORATION, Chicago,
IL, US;

APPLIED RESEARCH SYSTEMS ARS
HOLDING N. V., Curaçao, NL;

ARCO CHEMICAL TECHNOLOGY,
L. P., Kennett Pike, DE, US;

ASEA BROWN BOVERI AB, Västeras,
SE;

ASEA BROWN BOVERI AG, Baden,
CH;

ASTA MEDICA
AKTIENGESELLSCHAFT, Dresden,
DE;

ASTRAZENECA AB, Södertälje, SE;

ASTRAZENECA AB, Södertälje, SE;

ASTRAZENECA AB, Södertälje, SE;

ASTRAZENECA AB, Södertälje, SE;

ASTRAZENECA AB, Södertälje, SE;

ASTRAZENECA AB, Södertälje, SE;

ASTRAZENECA AB, Södertälje, SE;

ASTRAZENECA UK LIMITED,
London, GB;

ASTRA AKTIEBOLAG, Södertälje, SE;

ASTRA AKTIEBOLAG, Södertälje, SE;

AT & S AG AUSTRIA
TECHNOLOGIE &
SYSTEMTECHNIK AG, Frohnsdorf,
AT;

AUTOPAL, S R. O., Nový Jičín, CZ;

AVENTIS CROPSCIENCE GMBH,
Berlin, DE;

AVENTIS PHARMACEUTICALS
PRODUCTS INC., Collegeville, PA,
US;

AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND
GMBH, Frankfurt am Main, DE;

AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND
GMBH, Frankfurt am Main, DE;

AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND
GMBH
, Frankfurt am Main, DE;

AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND
GMBH, Frankfurt am Main, DE;

AVENTIS PHARMA S. A., Antony,
FR;

AVENTIS PHARMA S. A., Antony,
FR;

AVENTIS PHARMA S. A., Antony,
FR;

AVENTIS PHARMA S.  A., Antony,
FR;

AXCAN PHARMA INC., Mont Saint-
Hilaire, CA;

AZKOYEN MEDIOS DE PAGO, S. A.,
Peralta, ES;

BABCOCK-HITACHI KABUSHIKI
KAISHA, Tokyo, JP;

BABCOCK-HITACHI KABUSHIKI
KAISHA, Tokyo, JP;

BANYU PHARMACEUTICAL CO.,
LTD., Tokyo, JP;

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;

2000-2106

1998-4361

1999-2849

1999-1195

1999-1197

1999-1196

1999-4618

1999-3757

2000-1496

2000-2272

2000-2273

2000-2636

1999-3880

2000-2001

2000-1313

2000-887

2000-1786

1999-1007

2000-2055

2000-970

1999-2148

1999-1779

2000-990

2000-1947

2000-2313

2000-2314

2000-2312

2000-2222

2000-2254

2000-2311

2000-2947

1999-4449

2000-215

2000-1323

1999-1041

2000-1118

2000-2728

2000-1684

2000-2808

2000-2664

2000-3223

2000-1789

2000-2906

2000-2995

2000-2713

2000-2231

2000-2237

1999-2857

2000-663

2000-2614

2000-1930

2000-1929

2000-2105

2000-2835

2000-2836

2000-3087

2000-2963

2000-2228

2000-2227

C 07 D 251/18

F 28 F 27/00

B 22 D 11/06

E 21 F 15/00

E 21 F 15/00

E 21 F 15/00

B 01 J 29/072

C 07 K 7/06

C 07 K 5/075

A 23 L 1/236

A 23 L 1/236

C 07 H 15/04

C 07 K 5/00

C 07 D 233/56

E 01 B 3/40

B 61 K 9/12

A 61 L 15/00

B 65 D 81/26

A 61 K 47/48

C 08 G 65/26

H 01 T 2/00

F 04 D 29/58

A 61 K
31/4355

C 07 D 487/04

A 61 K 9/22

A 61 K 9/22

C 07 C 217/20

C 07 D 471/08

A 61 K 31/138

C 07 C 217/20

C 07 D 487/04

C 07 K 14/205

A 61 K 31/445

B 62 D 25/00

F 21 S 8/10

C 07 C 311/51

C 07 D 419/00

C 07 K 16/18

C 07 C 311/46

A 61 K
31/4412

C 12 P 41/00

C 07 D 305/14

C 12 N 15/86

C 07 K 7/06

C 12 N 15/87

A 61 K 9/48

G 07 F 1/04

F 24 H 1/00

F 23 D 1/02

C 07 D 211/26

C 08 G 69/46

C 08 G 69/14

C 07 D 413/04

C 08 G 69/04

C 08 G 69/04

C 08 G 69/20

C 07 D 239/60

A 01 N 37/22

A 01 N 43/40

(71) (21) (51) (71) (21) (51)
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BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
Ludwigshafen, DE;

BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
Ludwigshafen, DE;

BAUMANN Georg, Fürstenzell-
Jägerwirth, 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;

BEECHAM PHARMACEUTICALS
(PTE) LIMITED, Jurong, SG;

BEGHELLI S. P. A., Monteveglio, IT;

BENTELER AG, Paderborn, DE;

BENTELER AG, Paderborn, DE;

BERÁNEK Jan Ing. CSc., Pardubice,
CZ;

BESTFOODS, Englewood Cliffs, NJ,
US;

BG INTELLECTUAL PROPERTY
LTD., Reading, GB;

BJÖRKBODA LAS OY AB, Björkboda,
FI;

BODE CHEMIE GMBH AND CO.,
Hamburg, DE;

BOEHRINGER INGELHEIM
INTERNATIONAL GMBH, Ingelheim
am Rhein, DE;

BOUŠA Martin, Praha, CZ;

BOUŠA Martin, Praha, CZ;

BP CHEMICALS LIMITED, London,
GB;

BYK GULDEN LOMBERG
CHEMISCHE FABRIK GMBH,
Konstanz, DE;

BYK GULDEN LOMBERG
CHEMISCHE FABRIK GMBH,
Konstanz, DE;

BYK GULDEN LOMBERG
CHEMISCHE FABRIK GMBH,
Konstanz, DE;

BYUN Ki-Man, Dongrae, KR;

CALENBERG INGENIEURE
PLANMÄSSIG ELASTISCH LAGERN
GMBH, Salzhemmendorf, DE;

CANAL+SOCIETE ANONYME, Paris,
FR;

CANAL+ SOCIETE ANONYME,
Paris, FR;

CANAL+ SOCIETE ANONYME,
Paris, FR;

CANAL+ SOCIETE ANONYME,
Paris, FR;

CANAL+ SOCIETE ANONYME,
Paris, FR;

CELANESE CHEMICALS EUROPE
GMBH, Frankfurt am Main, DE;

CELGENE CORPORATION, Warren,
NJ, US;

CENTAUR PHARMACEUTICALS,
INC., Sunnyvale, CA, US;

CHEVRON CHEMICAL COMPANY
LLC, San Francisco, CA, US;

CIBA SPECIALTY CHEMICALS
HOLDING INC., Basel, CH;

CIMALA Jiří, Ostrava, CZ;

CIMALA Petr, Ostrava, CZ;

COGNIS CORPORATION, Gulph
Mills, PA, US;

CORVAGLIA PRODUCT
DEVELOPMENT, Kaltenbach, CH;

CRYOVAC, INC., Duncan, SC, US;

ČESKÉ DRÁHY, STÁTNÍ
ORGANIZACE, Praha, CZ;

DAIMLERCHRYSLER AG, Stuttgart,
DE;

DANFOSS A/S, Nordborg, DK;

DARWIN DISCOVERY LIMITED,
Cambridge, GB;

DEFENSE TECHNOLOGIES
LIMITED, Portland, ME, US;

DEGUSSA-HÜLS
AKTIENGESELLSCHAFT, Frankfurt
am Main, DE;

DEHA ANKERSYSTEME GMBH &
CO. KG, Gross-Gerau, DE;

DETEMOBIL DEUTSCHE
TELEKOM MOBILNET GMBH,
Bonn, DE;

DIATIDE, INC., Londonderry, NH,
US;

DR. ECKERT GMBH, München, DE;

DURA AUTOMOTIVE BODY &
GLASS SYSTEMS GMBH & CO. KG,
Plettenberg, DE;

DÜRKOPP ADLER
AKTIENGESELLSCHAFT, Bielefeld,
DE;

DUSA PHARMACEUTICALS, INC.,
Toronto, CA;

EGNER UMWELTTECHNOLOGIE
GMBH, Adelsheim, DE;

ELF ATOCHEM S. A., Puteaux, FR;

ELI LILLY AND COMPANY,
Indianapolis, IN, US;

ELI LILLY AND COMPANY,
Indianapolis, IN, US;

2000-2837

2000-2934

2000-910

2000-1926

1999-4513

2000-2676

2000-2715

1999-4513

1999-724

2000-1311

2000-1020

2000-984

2000-985

1998-3939

2000-1156

2000-780

2000-879

1998-3552

2000-2059

2000-72

2000-73

2000-673

2000-2121

2000-2122

2000-2218

2000-2108

2000-1181

2000-1089

2000-264

2000-1197

2000-1170

2000-1198

1999-2008

2000-1822

2000-1266

1999-3461

2000-1117

1999-1232

1999-1232

2000-1979

1999-1190

2000-2031

1999-1296

1999-3355

1998-4077

2000-2146

1998-3573

2000-2034

2000-268

2000-2663

2000-2656

2000-810

2000-1323

2000-1329

2000-1537

1999-327

2000-1705

2000-618

2000-2370

C 08 G 69/04

C 08 G 69/00

E 04 B 1/64

C 07 D 401/00

C 03 C 25/10

C 07 C 311/44

A 01 N 47/38

C 03 C 25/10

B 65 D 88/12

A 61 K 31/431

H 04 M 11/04

B 60 G 3/14

B 60 R 19/02

C 11 B 1/06

A 23 L 1/29

G 01 N 27/90

E 05 B 25/00

A 61 L 2/18

A 61 K 47/48

C 22 B 11/06

C 22 B 3/44

C 08 F 4/70

A 61 K 9/02

A 61 K 31/44

C 07 D 405/04

H 04 R 1/02

E 04 B 1/98

G 06 F 12/14

G 06 F 13/10

H 04 N 7/00

H 04 N 7/16

G 06 F 13/38

C 07 C 67/54

C 07 D 401/04

C 07 C 291/02

B 01 J 31/16

C 07 C 309/63

B 01 D 63/02

B 01 D 63/02

A 01 N 25/30

B 65 D 41/34

B 32 B 7/06

B 61 K 9/08

C 04 B 35/573

G 05 D 23/19

C 07 D 401/12

F 41 A 19/04

C 07 D 207/22

E 04 C 5/06

H 04 Q 7/32

A 61 K 51/08

C 01 B 31/28

B 62 D 25/00

D 05 B 3/06

A 61 M 35/00

E 02 B 5/08

C 07 C 67/62

A 61 K 31/381

A 61 K 38/33
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ELI LILLY AND COMPANY,
Indianapolis, IN, US;

ELI LILLY AND COMPANY,
Indianapolis, IN, US;

ELI LILLY AND COMPANY,
Indianapolis, IN, US;

ELI LILLY AND COMPANY,
Indianapolis, IN, US;

ELI LILLY AND COMPANY,
Indianapolis, IN, US;

ELSÄSSER Manfred, Patsch, AT;

ELTODO, A. S., Praha, CZ;

EMHART GLASS S. A., Cham, CH;

EMS-CHEMIE AG, Domat/Ems, CH;

ENITECNOLOGIE S. P. A., San
Donato Milanese, IT;

EPIGENOMICS GMBH, Berlin, DE;

EURO-CELTIQUE, S. A.,
Luxembourg, LU;

EURO-CELTIQUE, S. A.,
Luxembourg, LU;

EURO LENS TECHNOLOGY S. P. A.,
Staranzano, IT;

EXXONMOBIL UPSTREAM
RESEARCH COMPANY, Houston,
TX, US;

E. SCHWENK DÄMMTECHNIK
GMBH & CO. KG, Landsberg, DE;

E T S-C S. R. O., Praha, CZ;

FABRYKA KOSMETYKOW
"POLLENA - EWA" S. A., Łódź, PL;

FARMAK, A. S., Olomouc, CZ;

FEDERAL-MOGUL SYSTEMS
PROTECTION GROUP INC., Exton,
PA, US;

FELLERT John, Boras, SE;

FERTILITY ACOUSTICS INC.,
Buffalo, NY, US;

FILTERWERK MANN+HUMMEL
GMBH, Ludwigsburg, DE;

FISCHERWERKE ARTUR FISCHER
GMBH & CO. KG, Waldachtal, DE;

FORBES MEDI-TECH INC.,
Vancouver, CA;

FORDING COAL LIMITED, Calgary,
CA;

FRANZ MIEDERHOFF OHG, Sundern,
DE;

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

FRAUNHOFER TEG, Stuttgart, DE;

FRIEDRICH OSSENBERG-SCHULE &
SÖHNE GMBH AND CO. KG, Altena,
DE;

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

FUMAPHARM AG, Muri, CH;

FUTURE PRODUCT DESIGN, A. S.,
Praha, CZ;

GARFIELD INTERNATIONAL
INVESTMENTS LIMITED, Tortola,
VG;

GEM PHARMACEUTICALS, INC.,
Pelham, AL, US;

GERRAND Alan Roy, Beaumaris, AU;

GESELLSCHAFT ZUR BESEITIGUNG
VON UMWELTSCHÄDEN MBH,
Schlieben, DE;

GLAVERBEL, Brussels, BE;

GLAXO GROUP LIMITED,
Greenford, GB;

GLUD & MARSTRAND A/S, Losning,
DK;

GRIGOROV Grigor Rangelov, Sofia,
BG;

GROB HORGEN AG, Horgen, CH;

GRÜNENTHAL GMBH, Aachen, DE;

GRÜNENTHAL GMBH, Aachen, DE;

GRÜNENTHAL GMBH, Aachen, DE;

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

HALDOR TOPSOE A/S, Lyngby, DK;

HANSA METALLWERKE AG,
Stuttgart, DE;

HELLA KG HUECK & CO., Lippstadt,
DE;

HEMAPURE AB, Uppsala, SE;

HENKEL
KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF
AKTIEN, Düsseldorf, DE;

HENKEL
KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF
AKTIEN, Düsseldorf, DE;

HERCULES INCORPORATED,
Wilmington, DE, US;

HERŠÁLEK Miloš, Liberec, CZ;

HETFLEJŠ Jiří ing. DrSc., Praha, CZ;

HIPPIES PTY. LTD., Brisbane, AU;

HITACHI, LTD., Tokyo, JP;

HITACHI LTD., Tokyo, JP;

HOECHST MARION ROUSSEL,
Puteaux, FR;

HOECHST MARION ROUSSEL,
Puteaux, FR;

HORMOS MEDICAL OY LTD.,
Turku, FI;

HORMOS MEDICAL OY LTD.,
Turku, FI;

HOUSKOVÁ Markéta, Plzeň, CZ;

HT TROPLAST AG, Troisdorf, DE;

HÜBNER Stefan, München, DE;

2000-2339

2000-2962

2000-1492

2000-1392

2000-1765

2000-2807

1999-1274

1999-4033

2000-809

1999-4618

2000-1934

2000-2177

2000-2358

2000-2892

1999-4554

1999-3021

1999-2983

2000-1728

2000-2952

2000-2702

1999-2178

2000-729

1999-1334

2000-1459

1999-2921

1999-2001

2000-1137

2000-5

1999-1334

1999-3722

2000-2053

2000-3086

1999-1261

1999-2441

2000-471

2000-1880

2000-1523

1999-3589

2000-2361

1999-1017

2000-1286

2000-989

2000-1164

2000-1250

2000-1251

2000-2769

1990-2443

2000-939

2000-602

2000-1499

2000-2120

2000-2379

2000-2667

1998-619

1999-1127

2000-2215

1999-2857

2000-663

2000-2113

2000-2523

2000-2138

2000-2214

1999-1082

2000-2239

1999-3832

A 61 K 31/44

C 07 D 471/02

A 61 K 38/28

A 61 K 38/48

C 07 D 471/04

H 05 B 3/14

G 09 F 13/18

C 03 B 7/16

C 09 J 125/12

B 01 J 29/072

C 12 Q 1/68

C 07 D 473/34

A 61 K 31/485

G 02 C 7/00

B 23 K 9/16

C 04 B 28/18

H 01 F 27/32

A 61 K 7/48

C 07 D 487/04

H 02 G 3/04

C 04 B 38/08

G 01 N 33/545

B 65 H 45/20

B 60 R 11/02

A 61 K 31/575

C 04 B 40/06

B 60 P 7/04

G 01 N 1/28

B 65 H 45/20

E 04 D 1/34

A 61 K 9/16

A 61 K 31/22

E 04 H 12/00

C 02 F 1/00

A 61 K 31/704

A 43 B 5/02

B 01 J 23/56

B 05 B 7/20

C 07 D 253/06

B 65 D 17/34

A 01 M 23/38

D 03 C 9/02

A 61 K 31/45

C 07 C 215/42

C 07 C 217/48

A 61 K 31/415

B 01 D 53/52

E 03 C 1/04

B 60 Q 1/04

A 61 M 39/02

A 61 K 7/13

C 08 G 59/62

C 08 B 37/06

F 24 B 1/00

A 62 D 3/00

A 41 B 11/02

F 24 H 1/00

F 23 D 1/02

C 07 K 7/56

C 07 H 17/075

A 61 K 31/41

C 07 K 14/575

A 61 L 15/18

B 32 B 17/10

G 11 B 3/00
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HUTTERER & LECHNER
KOMMANDITGESELLSCHAFT,
Himberg bei Wien, AT;

I-FLOW CORPORATION, Lake
Forest, CA, US;

IMAGING & SENSING
TECHNOLOGY CORPORATION,
New York, NY, US;

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

INJECTILES LIMITED, St Helier,
CW;

INSTITUTO PIRRI S. R. L., Milano,
IT;

INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION,
Armonk, NY, US;

INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION,
Armonk, NY, US;

IOWA STATE UNIVERSITY
RESEARCH FOUNDATION, INC.,
Ames, IA, US;

ISIS INNOVATION LIMITED,
Oxford, GB;

ISOLA AS, Eidanger, NO;

JANSSEN PHARMACEUTICA N. V.,
Beerse, BE;

JOINT VENTURE PARTNERSHIP
HOLDING S. A., Luxembourg, LU;

KAŠTÁNEK František prof. ing.
DrSC., Kladno, CZ;

KAYSERSBERG PACKAGING,
Kunheim, FR;

KERMI GMBH, Plattling, DE;

KERMI GMBH, Plattling, DE;

KERMI GMBH, Platting, DE;

KHS MASCHINEN- UND
ANLAGENBAU AG, Dortmund, DE;

KHS MASCHINEN- UND
ANLAGENBAU AG, Dortmund, DE;

KIMBERLY-CLARK LIMITED, Kent,
GB;

KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE,
INC., Neenah, WI, US;

KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE,
INC., Neenah, WI, US;

KISSEI PHARMACEUTICAL CO.,
LTD., Nagano, JP;

KNOLL AKTIENGESELLSCHAFT,
Ludwigshafen, DE;

KNOLL AKTIENGESELLSCHAFT,
Ludwigshafen, DE;

KOCIÁN Pavel ing., Rožnov pod
Radhoštěm, CZ;

KONINKLIJKE KPN N. V.,
Groningen, NL;

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

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

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

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

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

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

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

KOPŘIVA Stanislav, Vejprnice, CZ;

KORTSCHACK Fritz, Berlin, DE;

KOWA CO., LTD., Nagoya-shi, JP;

KRAJÍČEK Milan MUDr. CSc., Praha,
CZ;

KREJČÍ Zbyněk, Praha, CZ;

KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D. D.,
Novo mesto, SI;

KROB František Ing., Teplice, CZ;

KRUPP VDM GMBH, Werdohl, DE;

KRUŽÍK Ivan, Kněžice, CZ;

KŘÍŽ Ivan, Karlovy Vary, CZ;

KVG TECHNOLOGIES INC., East
Walpole, MA, US;

LABMARK A. S., Praha, CZ;

LABORATOIRE THERAMEX,
Monaco, MC;

LATEC AG, Zollikon, CH;

LEK PHARMACEUTICAL AND
CHEMICAL COMPANY D. D.,
Ljubljana, SI;

LIDKÖPING MACHINE TOOLS AB,
Lidköping, SE;

LINCOLN GLOBAL, INC., Cleveland,
OH, US;

LINDAB A/S, Haderslev, DK;

LONZA AG, Gampel/Wallis
(Dir.:Basel), CH;

LOWAN (MANAGEMENT) PTY.
LIMITED, East Glenelg, AU;

LP- TUTKIMUSKESKUS OY, Lahti,
FI;

MATSUSHITA ELECTRIC
INDUSTRIAL CO., LTD., Kadoma,
JP;

MELCHIOR Martin Theodor,
Rehlingen, DE;

MERCK PATENT GMBH, Darmstadt,
DE;

MERCK PATENT GMBH, Darmstadt,
DE;

MERCK PATENT GMBH, Darmstadt,
DE;

MERCK & CO., INC., Rahway, NJ, US;

2000-986

2000-1755

2000-1995

2000-1869

1998-862

2000-2231

2000-2585

2000-2911

2000-1958

2000-2172

1999-1044

2000-3147

2000-1160

1999-1127

1999-172

1999-3389

1999-4546

2000-688

2000-1400

2000-1836

2000-339

2000-1393

2000-1803

2000-2244

1999-3260

2000-2006

1999-150

2000-2502

1999-4077

2000-2445

1999-4079

1999-4739

2000-308

2000-2071

1999-4078

1999-865

2000-2887

2000-2922

1999-901

1999-1129

2000-2857

2000-71

2000-2616

1999-1184

1999-1170

2000-781

1999-1218

1999-1120

2000-2807

2000-2856

2000-12

2000-864

2000-1096

2000-2469

2000-561

2000-2232

2000-2730

2000-2117

2000-2659

2000-2828

2000-2940

2000-2058

E 03 C 1/295

H 04 M 11/00

G 01 F 23/24

C 07 D 305/14

F 41 B 6/00

A 61 K 9/48

G 06 F 9/46

G 06 F 12/02

A 61 K 48/00

C 07 K 14/22

E 04 C 2/38

C 07 D 513/04

E 04 F 15/024

A 62 D 3/00

B 65 D 81/05

F 24 D 19/00

F 28 D 1/00

F 24 D 19/02

B 01 D 29/11

B 01 D 29/11

A 61 K 7/50

A 61 F 13/15

A 61 F 13/15

C 07 C 229/18

C 07 D 513/10

A 61 K 31/505

F 24 D 3/00

H 04 Q 3/00

G 11 B 20/12

G 11 B 20/00

G 11 B 20/12

H 03 M 13/27

H 03 M 5/14

G 11 B 20/00

G 11 B 20/12

B 09 B 3/00

A 23 P 1/10

A 61 K 47/30

A 61 M 29/00

G 05 D 22/00

C 07 D 309/30

G 01 M 13/04

H 01 F 1/147

F 02 B 57/06

B 01 D 1/18

H 01 M 2/16

G 01 N 33/487

A 61 K 31/57

H 05 B 3/14

C 12 P 17/06

B 24 B 5/04

B 23 K 9/095

E 04 D 3/30

C 12 N 15/53

B 02 C 19/11

A 23 B 9/02

H 04 R 3/04

B 01 F 15/00

C 07 K 16/28

A 61 K 31/155

A 61 K 9/16

A 61 K 9/08
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MERCK & CO., INC., Rahway, NJ, US;

MERCK & CO. INC., Rahway, NJ, US;

MERIAL LLC, Iselin, NJ, US;

MERKEL Gerald, Nassau, BS;

MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR,
Praha, CZ;

MINNESOTA MINING AND
MANUFACTURING COMPANY,
Saint Paul, MN, US;

MINNESOTA MINING AND
MANUFACTURING COMPANY,
Saint Paul, MN, US;

MIRROR IMAGE INTERNET, INC.,
Woburn, MA, US;

M. O. L. GUMMIVERARBEITUNG
GMBH & CO. KG, Vechta, DE;

M. T. S. S. A., Levallois-Perret Cedex,
FR;

NALCO/EXXON ENERGY
CHEMICALS, L. P. A DELAWARE
LIMITED PARTNERSHIP, Sugarland,
TX, US;

NAUCHNO-PROIZVODSTVENNOE
PREDPRIYATIE "EXIN", Moscow,
RU;

NAUCHNO-PROIZVODSTVENNOE
PREDRPRIYATIE "EXIN", Moscow,
RU;

NAUE FASERTECHNIK GMBH &
CO. KG, Lübbecke, DE;

NEMIS ESTABLISHMENT, Vaduz, LI;

NEURALAB LIMITED, Smiths, BM;

NEUROGEN CORPORATION,
Branford, CT, US;

NEW TRANSDUCERS LIMITED,
London, GB;

NEW TRANSDUCERS LIMITED,
London, GB;

NORTH AMERICAN VACCINE, INC.,
Columbia, MD, US;

NOVARTIS AG, Basel, CH;

NOVARTIS AG, Basel, CH;

NOVARTIS AG, Basel, CH;

NOVARTIS AG, Basel, CH;

NOVARTIS AG, Basel, CH;

NOVEN PHARMACEUTICALS, INC.,
Miami, FL, US;

N. V. MICHEL VAN DE WIELE,
Kortrijk/Marke, BE;

OCCIDENTAL CHEMICAL
CORPORATION, Dallas, TX, US;

OMROS GESELLSCHAFT FÜR
UMWELTTECHNIK MBH,
Hildburghausen, DE;

OMS INVESTMENTS, INC.,
Wilmington, DE, US;

ONO Tatsuo, Tokyo, JP;

ORION CORPORATION, Espoo, FI;

OUTOKUMPU OYJ, Espoo, FI;

OWENS-BROCKWAY GLASS
CONTAINER INC., Toledo, OH, US;

OWENS-BROCKWAY GLASS
CONTAINER INC., Toledo, OH, US;

OWENS-BROCKWAY GLASS
CONTAINER INC., Toledo, OH, US;

PADALÍK Vladislav, Praha, CZ;

PAUL KIEFEL GMBH, Freilassing,
DE;

PAVELKA Jaroslav Ing. Arch. CSc.,
Praha, CZ;

PAVELKA Jaroslav Ing. arch. CSc.,
Praha, CZ;

PECHMAN Vladimír, Praha, CZ;

PEREGRIN Jan Doc. MUDr. CSc.,
Praha, CZ;

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 RESEARCH AND
DEVELOPMENT COMPANY, N.
V./S. A., Dublin, IE;

PHARMACIA & UPJOHN
COMPANY, Kalamazoo, MI, US;

PHARMACIA & UPJOHN
COMPANY, Kalamazoo, MI, US;

PHARMA-ZENTRALE GMBH,
Herdecke, DE;

PHARMA-ZENTRALE GMBH,
Herdecke, DE;

PHENOLCHEMIE GMBH & CO. KG,
Gladbeck, DE;

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

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

PRAXAIR TECHNOLOGY, INC.,
Danbury, CT, US;

PREJZEK Václav Ing., Praha, CZ;

PROMECON PROZESS- UND
MESSTECHNIK CONRADS GMBH,
Barleben, DE;

PROTOGENE LABORATORIES,
INC., Menlo Park, CA, US;

PSP ENGINEERING A. S., Přerov, CZ;

PSP ENGINEERING A. S., Přerov, CZ;

2000-2056

2000-2286

2000-2058

2000-448

1999-1217

1998-766

2000-2158

2000-1899

2000-8

2000-1101

1999-2009

2000-2240

2000-2241

2000-917

2000-397

2000-1706

2000-554

2000-2541

2000-2729

2000-106

2000-2809

2000-2750

2000-2994

2000-2806

2000-2834

2000-2209

1999-3566

2000-913

1999-3632

1999-3686

1999-903

2000-2155

1999-3067

1999-1601

1999-1862

1999-4197

1999-906

2000-1027

1999-997

1999-1233

1999-865

1999-901

1999-2904

1999-3052

1999-2994

2000-2988

2000-2794

1999-4585

2000-224

1999-2257

2000-1886

2000-1975

2000-1874

2000-1894

2000-882

2000-48

2000-1056

2000-1188

1998-2572

2000-2

2000-1775

1999-949

1999-999

C 07 K 14/47

C 07 D 417/12

A 61 K 9/08

E 04 G 7/30

C 07 H 3/06

H 05 K 1/00

C 07 D 471/14

G 06 F 13/14

F 16 J 15/10

F 24 H 1/48

C 07 C 15/46

H 01 G 9/155

H 01 G 9/155

B 29 C 65/06

E 04 B 2/86

A 61 K 38/00

C 07 D 471/04

H 04 L 5/14

H 04 R 7/06

C 07 K 14/00

C 07 D 417/12

C 12 N 15/82

C 12 P 17/18

C 07 D 209/48

A 61 K 9/08

A 61 K 9/70

B 24 B 3/52

C 07 C 253/32

F 17 D 1/17

B 05 B 7/12

E 04 G 1/14

A 61 K 9/00

F 28 F 1/10

G 01 N 21/90

G 01 N 21/90

C 03 B 9/447

C 01 C 1/02

B 29 C 65/18

G 06 T 15/00

G 02 B 27/22

B 09 B 3/00

A 61 M 29/00

C 07 D 215/54

C 07 D 401/14

C 07 D 239/91

C 07 D 249/06

C 12 N 15/60

C 07 K 5/06

C 07 K 5/062

A 61 K 31/506

C 07 C 317/44

C 07 D 413/10

C 12 Q 1/68

A 61 K 39/108

C 01 B 21/22

G 01 N 21/86

C 03 C 3/087

F 15 D 1/14

G 09 F 19/12

G 01 N 22/02

C 07 H 1/08

B 02 C 15/00

B 02 C 15/00
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QUALCOMM INCORPORATED, San
Diego, CA, US;

RHODIA LIMITED, Watford, GB;

RICHARD FRITZ GMBH + CO. KG,
Besigheim, DE;

RIETER-WERKE HÄNDLE GMBH &
CO. KG, Konstanz, DE;

RIETER INGOLSTADT
SPINNEREIMASCHINENBAU AG,
Ingolstadt, DE;

RIETER INGOLSTADT
SPINNEREIMASCHINENBAU AG,
Ingolstadt, DE;

RIETER INGOLSTADT
SPINNEREIMASCHINENBAU AG,
Ingolstadt, DE;

RIETER INGOLSTADT
SPINNEREIMASCHINENBAU AG,
Ingolstadt, DE;

ROBEL BAHNBAUMASCHINEN
GMBH, Freilassing, DE;

ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart,
DE;

ROCHE DIAGNOSTICS GMBH,
Mannheim, DE;

ROCHE DIAGNOSTICS GMBH,
Mannheim, DE;

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S,
Hedehusene, DK;

RÖHM GMBH, Sontheim, DE;

ROVINA A. S., Hulín, CZ;

R-TECH UENO, LTD., Osaka-shi, JP;

SAINT-GOBAIN INDUSTRIAL
CERAMICS, INC., Worcester, MA, US;

SALVIAC LIMITED, Dublin, IE;

SANKYO COMPANY LIMITED,
Tokyo, JP;

SANOFI-SYNTHELABO, Paris, FR;

SAVOIR John Claude, Coyoacan, MX;

SBR MASCHINEN-
HANDELSGESELLSCHAFT MBH CO.
KG, Herford, DE;

SCHENK FILTERBAU GMBH,
Waldstetten, DE;

SCHENK FILTERBAU GMBH,
Waldstetten, DE;

SCHERING
AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin, DE;

SCHERING
AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin, DE;

SCHERING CORPORATION,
Kenilworth, NJ, US;

SCHERING CORPORATION,
Kenilworth, NJ, US;

SCHERING CORPORATION,
Kanilworth, NJ, US;

SCHMALBACH-LUBECA AG,
Ratingen, DE;

SCHMID BAUKUNSTSTOFFE GMBH,
Gingen a. d. Fils, DE;

SCHNEIDER ELECTRIC
INDUSTRIES S. A., Rueil-Malmaison,
FR;

SCHRÖDL Manfred, Sieggraben, AT;

SCHULLER GMBH, Wertheim, DE;

SCHWAIGER Edeltraud, Hengersberg,
DE;

SEVRI-SAUNABAU FRITZ
SEEBAUER, Neuburg, DE;

SHIMADZU RESEARCH
LABORATORY (EUROPE) LTD.,
Manchester, GB;

SHIMANO INC., Osaka-shi, JP;

SHIMANO (SINGAPORE) PTE.,
LTD., Jurong Town, SG;

SHM, S. R. O., Šumperk, CZ;

SICPA HOLDING S.A., Prilly, CH;

SICPA HOLDING S. A., Prilly, CH;

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
München, DE;

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
München, DE;

SIGARTH AB, Hillerstorp, SE;

SIGMA-TAU INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE S. P.
A., Roma, IT;

SIMMONS COMPANY, Atlanta, GA,
US;

SINTERCAST AB, Stockholm, SE;

SITECO BELEUCHTUNGSTECHNIK
GMBH, Traunreut, DE;

SLOVAKOFARMA, A. S., Hlohovec,
SK;

SMITHKLINE BEECHAM
BIOLOGICALS S. A., Rixensart, BE;

SMITHKLINE BEECHAM
BIOLOGICALS S. A., Rixensart, BE;

SMITHKLINE BEECHAM
CORPORATION, Philadelphia, PA,
US;

SMITHKLINE BEECHAM
CORPORATION, Philadelphia, PA,
US;

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;

2000-2599

2000-2025

2000-1243

1999-3560

2000-813

2000-1215

2000-1150

2000-927

2000-1217

2000-2413

2000-1941

2000-914

2000-583

2000-638

1999-1264

2000-2770

1999-2645

2000-1465

2000-2051

2000-2636

2000-3047

2000-662

2000-1400

2000-1836

2000-2393

2000-3088

2000-2864

2000-2303

2000-2198

1999-2144

2000-364

2000-2801

2000-2764

1999-60

2000-1007

2000-1049

2000-890

2000-1143

2000-1143

1999-1054

2000-2411

2000-2111

2000-700

2000-1940

2000-976

2000-1207

1999-4253

2000-1756

1998-3368

2000-2297

2000-2375

2000-2376

2000-979

2000-2258

2000-1060

2000-2102

2000-174

2000-2205

2000-2207

H 04 B 1/707

C 09 D 5/02

B 60 J 10/02

B 28 B 7/38

D 01 H 9/18

D 01 H 4/40

D 01 H 4/50

D 01 H 4/12

B 60 F 1/04

H 02 P 9/48

A 61 B 5/145

G 01 N 33/48

E 04 D 3/35

B 23 B 31/30

B 41 F 16/00

A 61 K 31/517

F 23 Q 7/22

A 61 F 2/01

C 07 D 495/10

C 07 H 15/04

A 61 K 9/16

B 27 C 9/00

B 01 D 29/11

B 01 D 29/11

C 07 J 41/00

A 61 K 9/16

C 12 N 7/00

A 61 K
31/4196

A 61 K 31/55

B 65 D 79/00

E 04 D 13/16

H 01 H 50/14

H 02 P 21/00

D 02 G 3/38

B 27 B 1/00

A 61 H 33/06

H 01 J 37/244

B 62 M 9/04

B 62 M 9/04

C 23 C 14/30

C 09 D 11/00

C 09 C 1/00

E 04 G 23/02

F 01 D 25/22

F 24 D 19/02

A 23 L 1/305

B 21 F 27/00

G 01 N 1/10

F 21 V 21/00

C 07 C 275/30

A 61 K 39/00

C 07 K 14/01

C 07 D 239/02

A 61 K 9/20

A 61 K 31/55

C 07 D 405/10

A 61 K 31/64

C 07 D 417/12

A 61 K 9/14
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SMITHKLINE BEECHAM PLC,
Brentford, GB;

SMITHKLINE BEECHAM PLC,
Bentford, GB;

SMS DEMAG AG, Düsseldorf, DE;

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

SOCIETE DE CONSEILS DE
RECHERCHES ET D'APPLICATIONS
SCIENTIFIQUES (S. C. R. A. S.), Paris,
FR;

SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE
RECHERCHES ET D'APPLICATIONS
SCIENTIFIQUES (S. C. R. A. S.), Paris,
FR;

SONY CORPORATION, Tokyo, JP;

SOUDAL, Turnhout, BE;

STAGO INTERNATIONAL, Asnieres,
FR;

STEYR MANNLICHER AG + CO KG,
Steyr, AT;

SUET SAAT- UND ERNTETECHNIK
GMBH, Eschwege, DE;

SWISSCOM AG, Bern, CH;

SÝKORA Jozef, Bratislava, SK;

SYNTHON B. V., Nijmegen, NL;

ŠABATA Stanislav ing., Praha, CZ;

ŠIKA Zbyněk Ing. Ph.D., Praha, CZ;

TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES,
LTD., Osaka-shi, JP;

THE DOW CHEMICAL COMPANY,
Midland, MI, US;

THE DOW CHEMICAL COMPANY,
Midland, MI, US;

THE DOW CHEMICAL COMPANY,
Midland, MI, US;

THE DOW CHEMICAL COMPANY,
Midland, MI, US;

THE GENERAL HOSPITAL
CORPORATION, Boston, MA, US;

THE GILLETTE COMPANY, Boston,
MA, US;

THE GOODYEAR TIRE AND
RUBBER COMPANY, Akron, OH, US;

THE GOVERNORS OF THE
UNIVERSITY OF ALBERTA,
Edmonton, CA;

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 PROCTER & GAMBLE
COMPANY, Cincinnati, OH, US;

THE REGENTS OF THE
UNIVERSITY OF CALIFORNIA,
Oakland, CA, US;

THE REGENTS OF THE
UNIVERSITY OF CALIFORNIA,
Oakland, CA, US;

THE UNITED STATES OF
AMERICA REPRESENTED BY THE
SECRETARY, DEPARTMENT OF
HEALTH & HUMAN SERVICES,
Washington, DC, US;

THE UNIVERSITY OF
QUEENSLAND, Brisbane, AU;

THYSSEN KRUPP INDUSTRIES AG,
Dortmund, DE;

THYSSEN POLYMER GMBH, Bogen,
DE;

TOSHULIN, A. S., Hulín, CZ;

TSAKONAS Nikolaos, Thessaloniki,
GR;

T. D. I. THERMO DYNAMICS
ISRAEL LTD. MOSHE NAVE, Tel
Aviv, IL;

UNILEVER N. V., Rotterdam, NL;

UNILEVER N. V., Rotterdam, NL;

UNILEVER N. V., Rotterdam, NL;

UNITEAM ASA, Oslo, NO;

UNIVERSITE LOUIS PASTEUR DE
STRASBOURG, Strasbourg, FR;

UNIVERSITY OF YORK, Heslington,
GB;

UPAT GMBH & CO., Emmendingen,
DE;

URDL Franz Jos. Ing., Wien, AT;

ÚSTAV CHEMICKÝCH PROCESŮ
AKADEMIE VĚD ČESKÉ
REPUBLIKY, Praha, CZ;

VALÁŠEK Michael Prof. Ing. DrSc.,
Praha, CZ;

VELUX INDUSTRI A/S, Soborg, DK;

VELUX INDUSTRI A/S, Soborg, DK;

VERTEX PHARMACEUTICALS
INCORPORATED, Cambridge, MA,
US;

2000-2204

2000-2221

2000-2961

2000-954

2000-2007

2000-2340

2000-308

1999-3410

2000-2399

1999-2778

2000-1233

2000-2147

1999-3024

2000-1012

1999-1127

1999-1273

2000-3164

2000-924

2000-925

2000-2910

2000-2197

2000-1858

1999-3798

1999-4252

1999-3464

1999-2671

2000-2477

2000-2372

2000-2788

1999-2653

2000-2572

2000-2573

2000-2401

2000-1912

2000-1862

2000-758

1999-2672

2000-413

2000-2316

1999-3669

2000-2172

1999-3164

2000-1095

1999-897

2000-889

1999-1114

1999-3402

2000-2289

2000-2271

1999-294

2000-2059

2000-890

2000-407

2000-928

1999-314

1999-1273

1999-1773

1999-1776

2000-2363

C 07 D 417/12

C 07 D 217/02

F 27 D 3/00

A 23 L 1/16

A 61 K 35/78

C 07 D 471/14

H 03 M 5/14

B 65 D 83/14

G 01 N 21/07

F 41 B 11/32

A 23 K 1/24

H 04 H 9/00

E 05 B 35/00

C 07 D 471/04

A 62 D 3/00

B 23 Q 1/25

A 61 K 9/16

C 07 F 17/00

C 07 F 17/00

C 07 F 5/02

B 32 B 15/08

C 12 Q 1/68

B 26 B 21/40

B 60 C 9/14

C 07 K 14/47

C 07 H 13/00

D 21 F 11/14

A 61 F 13/15

A 61 K 7/48

C 07 H 13/00

A 61 F 13/15

D 06 F 39/02

C 07 H 15/04

C 07 D 403/12

A 45 D 19/02

A 61 F 13/56

C 07 H 13/00

A 61 K 38/16

C 07 D 498/06

A 61 K 31/737

C 07 K 14/22

B 23 K 37/047

E 06 B 7/22

B 23 Q 3/155

G 09 F 13/04

F 04 B 19/00

C 11 D 17/00

A 61 K 7/50

A 61 K 7/00

B 65 D 90/02

A 61 K 47/48

H 01 J 37/244

E 04 B 1/38

G 21 C 9/00

F 26 B 21/00

B 23 Q 1/25

E 06 B 1/32

E 06 B 1/32

C 07 D 307/20
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VERTEX PHARMACEUTICALS
INCORPORATED, Cambridge, MA,
US;

VISCO TECHNOLOGIES, INC.,
Exton, PA, US;

VLAAMS INTERUNIVERSITAIR
INSTITUUT VOOR
BIOTECHNOLOGIE, Zwijnaarde, BE;

VOEST-ALPINE
INDUSTRIEANLAGENBAU GMBH,
Linz, AT;

VONTOR Tomáš Doc. Dr. Ing. CSc.,
Hradec Králové, CZ;

VÚTS LIBEREC A. S., Liberec, CZ;

WASHINGTON UNIVERSITY, St.
Louis, MO, US;

WHIRLPOOL CORPORATION (A
DELAWARE CORPORATION),
Benton Harbor, MI, US;

WORGAS BRUCIATORI S. R. L.,
Formigine, IT;

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

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

YKK EUROPA LTD., London, GB;

YTONG AG, München, DE;

ZAMBON GROUP S. P. A., Vicenza,
IT;

ZAMBON GROUP S. P. A., Vicenza,
IT;

ZAMBON GROUP S. P. A., Vicenza,
IT;

ZBROJOVKA VSETÍN - INDET, A. S.,
Vsetín, CZ;

ZBROJOVKA VSETÍN - INDET, A. S.,
Vsetín, CZ;

ZIEGLER Horst, Paderborn, DE;

ZPS, A. S., Zlín, CZ;

ZYMOGENETICS, INC., Seattle, WA,
US;

3-DIMENSIONAL
PHARMACEUTICALS, INC., Exton,
PA, US;

2000-2364

2000-689

2000-2282

1999-2849

1999-1082

1999-1275

2000-993

2000-752

1999-3817

2000-1185

2000-1252

1999-1083

1998-4335

2000-2088

2000-2089

2000-2090

1998-4136

1998-4138

2000-938

1999-904

2000-1910

2000-1776

C 07 D 307/20

G 01 N 11/04

C 12 N 15/85

B 22 D 11/06

A 61 L 15/18

D 01 H 13/32

C 07 K 1/00

D 06 F 37/30

F 23 D 14/10

D 01 H 4/32

B 65 H 54/06

A 44 B 17/00

B 28 B 15/00

C 07 D 249/08

C 07 C 33/48

C 07 D 249/08

G 01 P 21/00

G 01 L 7/00

H 04 L 12/00

B 23 Q 1/01

C 12 N 15/19

A 61 K 38/00
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287353
287354
287355
287356
287357
287358
287359
287360
287361
287362
287363
287364
287365
287366
287367
287368
287369
287370
287371
287372
287373
287374
287375
287376
287377
287378
287379
287380
287381
287382
287383
287384
287385
287386
287387
287388
287389
287390
287391
287392
287393
287394
287395
287396
287397
287398
287399
287400
287401
287402
287403
287404
287405
287406
287407
287408
287409
287410
287411
287412
287413
287414
287415
287416
287417
287418
287419
287420
287421
287422
287423
287424
287425
287426
287427
287428
287429
287430
287431

287432
287433
287434
287435
287436
287437
287438
287439
287440
287441
287442
287443
287444
287445
287446
287447
287448
287449
287450
287451
287452
287453
287454
287455
287456
287457
287458
287459
287460
287461
287462

C07D 413/04
B22D 33/04
C08F 120/18
C01F 5/16
C12N 15/52
A61K 47/44
A61K 38/13
G09F 7/18
H01R 12/16
A01N 43/70
C04B 41/50
F28G 3/10
B23K 9/04
G10C 3/12
F16L 51/02
A01N 25/00
A23L 1/08
A61K 31/435
B62D 25/14
C07K 7/22
A61K 9/70
D03D 47/30
C09D 175/04
C09D 175/04
B32B 27/32
A61K 9/20
B01D 53/50
C07C 53/06
C07D 401/12
H01M 4/50
B23P 6/04
G11B 7/08
A61L 2/08
B23H 1/00
B01F 3/12
H04N 5/05
C07D 498/10
F16D 55/226
B61F 5/26
D01H 4/12
C10J 3/46
F16J 15/32
F16K 3/02
C07D 211/60
C07C 17/10
B60C 11/24
B23D 77/02
B21B 19/04
C07D 239/48
C07C 251/60
A23N 7/00
C07H 17/08
C08F 10/00
C07C 61/20
F16L 47/06
B60P 3/16
C05F 3/00
G02B 5/10
A61K 31/445
G01D 3/00
F41A 9/04
A63B 59/12
A23C 11/02
C07D 261/08
C07C 229/08
C10M 175/00
A61K 31/4453
B61F 5/36
B31F 1/12
H02B 1/20
H01R 39/38
G07F 7/10
G07F 5/02
C22B 11/06
C22B 3/44
C08G 65/30
D01H 4/08
C07D 305/14
C07D 487/08

C03C 17/245
D01H 7/86
C07J 43/00
C08G 18/66
G01M 19/00
C10B 49/02
B07B 1/18
H01K 1/46
F41B 11/06
A61K 31/44
A61F 13/539
C22C 38/02
F25B 1/00
C08G 18/36
C07F 9/40
C07B 37/08
C08F 10/02
C08F 10/00
G01V 3/15
G01M 13/04
C01B 11/02
C07F 9/40
C02F 1/76
B23K 9/09
C07C 405/00
B01F 5/06
G01F 15/00
D21H 21/40
B64C 39/02
C07C 315/04
C12C 11/07

FG4A Udělené patenty
V období uzávěrky tohoto čísla Věstníku udělil Úřad průmyslového vlastnictví tyto patenty. Udělené patenty se oznamují podle kódu (B6).
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A 01 N 25/00

A 01 N 43/70,  // (A 01 N 43/70, A 01 N
41:10, A 01 N 41:04)

A 23 C 11/02, A 23 C 9/152

A 23 L 1/08, C 12 P 7/42

A 23 N 7/00, A 23 N 7/04

A 61 F 13/539, A 61 F 13/537, A 61 F
13/515

A 61 K 31/435, A 61 P 25/28

A 61 K 31/4453, A 61 K 31/4535, A 61 K
31/4025, A 61 K 31/55, A 61 K 31/381, A
61 P 9/10, A 61 P 9/14

A 61 K 31/445, A 61 K 31/381, A 61 P
39/00

287368

287362

287415

287369

287403

287442

287370

287419

287411

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

16.04.1997

14.05.1997

18.10.1995

14.10.1998

12.06.1996

14.10.1998

16.07.1997

17.05.1995

15.10.1997

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

1997-231

1996-3072

1993-2860

1997-910

1996-622

1998-2054

1997-1251

1994-2535

1997-1159

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

ZENECA LIMITED, London, GB;

ZENECA LIMITED, London, GB;

ROSIPAL ŠTEFAN MUDR. RNDR., Poprad, SK;

VÚP PRAHA, Praha 10, CZ;

Sommer Felix, Müllheim, DE;

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

SMITHKLINE BEECHAM P. L. C., Brentford, GB;

ELI LILLY AND COMPANY, Indianapolis, IN, US;

ELI LILLY AND COMPANY, Indianapolis, IN, US;

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Rodenticidní návnada a způsob její přípravy

Synergická herbicidní kompozice a způsob
jejího použití

Adaptované mléko pro kojeneckou výživu

Způsob enzymového zpracování přírodního
medu

Zařízení na loupání tyčkovité zeleniny

Jednorázový absorpční výrobek

Léčivo ke snížení tvorby amyloidního beta A4
při Alzheimerově nemoci

Farmaceutický prostředek pro inhibici
proliferace buněk hladkého svalstva a pro
inhibici restenosy

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

28.07.1994

22.04.1994

01.07.1993

07.09.1993

28.12.1995

25.10.1994

15.10.1993

1994/9415292

1994/231219

1993/695

1993/4330173

1995/95120653

1994/9421472

1993/138296

GB

US

SK

DE

EP

GB

US

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

PCT/GB95/01629

PCT/GB95/00721

PCT/EP94/02877

PCT/US96/20712

PCT/EP95/04082

(86)

(86)

(86)

(86)

(86)

WO 96/03037

WO 95/28839

WO 95/07030

WO 97/24097

WO 96/12486

(87)

(87)

(87)

(87)

(87)

11.07.1995

30.03.1995

22.12.1993

26.03.1997

31.08.1994

19.12.1996

17.10.1995

13.10.1994

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

Traplová Jarmila JUDr., Přístavní 24, Praha 7, 17000;

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

Halaxová Zdeňka RNDr., Tř. Svobody 22, Olomouc,
77200;

Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, Praha 1,
11705;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1273, Praha
4, 14021;

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

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

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

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

Baker Simon Dominic, Wokingham, GB;

Lake Byron Harvey, Novato, CA, US;
Purnell Trevor John, Crondall, GB;

Rosipal Štefan MUDr. RNDr., Poprad, SK;

Bohačenko Ivan Ing. CSc., Praha, CZ;
Prošková Alexandra Ing., Praha, CZ;
Veselý Vladimír Ing. CSc., Praha, CZ;

Sommer Felix, Müllheim, DE;

Bewick-Sonntag Christopher Philip, Pescara, IT;
Veglio Paolo, Pescara, IT;

Markwell Roger Edward, Harlow, GB;
Hawkins Julie, Harlow, GB;
Gray Carol Wendy, Harlow, GB;

Cullinan George Joseph, Trafalgar, IN, US;
Singh Jai Pal, Carmel, IN, US;
Wood Dan Lee, Indianapolis, IN, US;

Bruns Robert Frederick Junior, Carmel, IN, US;

(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)
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A 61 K 31/44, A 61 P 43/00

A 61 K 38/13, A 61 P 43/00

A 61 K 47/44, A 61 K 47/10, A 61 P 35/00

A 61 K 9/20, A 61 K 47/36, A 61 K 47/30,
A 61 K 31/137, A 61 P 25/24

A 61 K 9/70, A 61 K 38/55, A 61 P 9/12

A 61 L 2/08, A 61 L 2/16

A 63 B 59/12, A 63 B 59/14, B 32 B 3/28

B 01 D 53/50, C 04 B 11/036, A 62 D 3/00

287441

287359

287358

287378

287373

287385

287414

287379

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

14.10.1998

15.02.1995

12.04.1995

14.02.1996

18.02.1998

16.06.1999

14.06.2000

16.10.1996

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

1998-1389

1994-2617

1994-2349

1995-1880

1997-3028

1999-1382

2000-926

1995-2009

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

H. LUNDBECK A/S, Copenhagen-Valby, DK;

NOVARTIS AG, Basle, CH;

BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Princeton,
NJ, US;

LILLY, S.A., Madrid, ES;

HEXAL AG, Holzkirchen, DE;

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PIVOVARSKÝ A SLADAŘSKÝ
A. S., Praha, CZ;
LASAK S. R. O., LABORATOŘ SKLA A
KERAMIKY, Praha, CZ;
PECH Pavel Ing., Praha, CZ;

FISCHER GESELLSCHAFT M. B. H., Ried im
Innkreis, AT;

Heidelberger Zement Aktiengesellschaft, Heidelberg,
DE;

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Léčivo pro inhibici fyziologického stavu
spojeného s přebytkem neuropeptidu Y

Farmaceutický prostředek pro léčbu
traumatického poranění mozku

Farmaceutická kompozice

Stabilizovaný farmaceutický přípravek

Farmaceutický prostředek obsahující fluoxetin a
způsob jeho výroby

Transdermální terapeutický systém

Způsob sanitace a dezinfekce zejména pevných
povrchů bakteriostatickým a baktericidním
účinkem TiO2

Hokejová hůl

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

20.10.1994

06.11.1995

22.04.1992

29.09.1993

20.07.1994

31.03.1995

15.07.1998

1994/326675

1995/1232

1992/9208712

1993/128026

1994/9401593

1995/19512181

1998/1220

US

DK

GB

US

ES

DE

AT

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

PCT/US95/13246

PCT/DK96/00458

PCT/EP93/00955

PCT/EP96/01402

PCT/AT99/00146

(86)

(86)

(86)

(86)

(86)

WO 96/12490

WO 97/17074

WO 93/20833

WO 96/29999

WO 00/03769

(87)

(87)

(87)

(87)

(87)

19.10.1995

05.11.1996

20.04.1993

26.09.1994

20.07.1995

29.03.1996

16.04.1999

08.06.1999

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

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

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

Kubát Jan ing., U průhonu 36, Praha 7, 17000;

Hořejš Milan JUDr. ing., Národní 32, Praha 1, 11000;

PATENTSERVIS PRAHA, a.s., Jivenská 1, Praha 4,
14021;

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

Kepáková Jana Ing., Na chobotě 1343, Praha 6 -
Řepy, 16300;

Buršík Milan Ing., Plzeňská 218, Praha 5, 15000;

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

Gehlert Donald Richard, Indianapolis, IN, US;
Howbert James Jeffry, Bellevue, WA, US;
Lunn William Henry Walker, Indianapolis, IN, US;

Pike Brian R., Houston, TX, US;

Richter Friedrich dr., Schönbühl-Urtenen, CH;
Meinzer Armin dr., Freiburg/Munzingen, DE;
Vonderscher Jacky dr., Riedisheim, FR;

Agharkar Shreerham Narahari, Fayetteville, NY, US;
Gogate Uday S., East Syracuse, NY, US;
Cavanak Thomas, Biel-Benken, CH;

Arce Mendizabal Flavia, Madrid, ES;

Fischer Wilfried, Holzkirchen, DE;
Klokkers Karin, Holzkirchen, DE;
Sendl-Lang Anna, Holzkirchen, DE;

Hollerová Ida Ing., Praha, CZ;
Strnad Zdeněk Doc. Ing. CSc., Praha, CZ;
Pech Pavel Ing., Praha, CZ;
Kosař Karel RNDr. CSc., Brno, CZ;

Pieber Alois Dipl.-Ing., Hohenzell, AT;
Fischer Johann, Mettmach, AT;

Ziegler Jochen Dip.-Ing., Schelklingen, DE;

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 11 - 2000 - CZ, část A (udělené patenty)134

B 01 F 3/12, B 01 F 5/02, C 04 B 18/08

B 01 F 5/06

B 07 B 1/18, B 07 B 1/22

B 21 B 19/04

B 22 D 33/04, B 22 D 33/00

B 23 D 77/02, B 23 D 77/14

B 23 H 1/00

B 23 K 9/04, E 01 B 31/18

B 23 K 9/09, B 23 K 9/16

287387

287457

287438

287400

287354

287399

287386

287365

287455

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

17.03.1993

14.02.1996

16.08.2000

17.12.1997

18.03.1992

11.12.1996

17.11.1999

15.07.1998

14.09.1994

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

1992-2512

1995-962

1997-3484

1996-1399

1991-2638

1996-1380

1999-2559

1996-3436

1993-2070

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

VEAG - Vereinigte Energiewerke AG, Berlin, DE;

KOJIMA HISAO, Yokohama-shi, JP;

MAGOTTEAUX INTERNATIONAL, Vaux-sous-
Chevremont, BE;

NOVÁ HUŤ, A. S., Ostrava 7, CZ;

PONT-A-MOUSSON S.A., Nancy, FR;

Mapal Fabrik für Prazisionswerkzeuge Dr. Kress KG,
Aalen, DE;

BALOUŠEK Vojtěch, Mělník, CZ;

JINPO PLUS A. S., Ostrava, CZ;

WILHELM MERKLE, SCHWEISSMASCHINENBAU
GMBH, Kötz, DE;

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Způsob suchého odsíření odpadních plynů

Zařízení pro vlhčení popílku z elektrárny

Směšovací prvek

Zařízení pro třídění pevných předmětů

Způsob děrování plynule odlévaných polotovarů
na válcovacích tratích s automatikem

Zařízení pro rychle demontovatelné uložení a
upnutí slévárenské formy

Výstružník

Způsob výroby lůžka pro vyměnitelnou břitovou
destičku v obráběcím nástroji

Způsob automatického nebo poloautomatického
navařování kolejnic

Způsob svařování a zařízení pro jeho provádění 

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

31.03.1995

16.08.1991

19.04.1994

05.05.1995

27.08.1990

15.05.1995

07.10.1992

1995/19512030

1991/4127447

1994/115817

1995/95106834

1990/9010799

1995/19518241

1992/4233818

DE

DE

JP

EP

FR

DE

DE

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

PCT/EP96/01483(86)
WO 96/34702(87)

07.08.1995

14.08.1992

14.04.1995

04.04.1996

14.05.1996

27.08.1991

13.05.1996

16.07.1999

22.11.1996

05.10.1993

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

Kania František ing., Mendlovo nám. la, Brno, 60300;

PATENTSERVIS Praha, Jivenská 1/1273, Praha 4,
14021;

PATENTSERVIS PRAHA, a.s., Jivenská 1/1273,
Praha 4, 14021;

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

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

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

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

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

Buršík Milan Ing., Plzeňská 218, Praha 5, 15000;

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

Erhard Helmut S. Dip.-Ing., Wiesloch, DE;

Hauser Michael ing., Praha, DE;
Kiesslich Henry ing., Praha, DE;

Kojima Hisao, Yokohama-shi, JP;

Uwa Marian, Kremperheide, DE;

Míček Petr Ing., Ostrava 3, CZ;
Kotrbatý Jiří Ing., Frýdek-Místek, CZ;
Ryška Petr Ing., Dobrá, CZ;
Baran Jiří, Ostrava-Hrabůvka, CZ;

Boudot Daniel, Saint-Remy, FR;

Kress Dieter Dr., Aalen, DE;
Häberle Friedrich, Lauchheim, DE;

Baloušek Vojtěch, Mělník, CZ;

Foldyna Václav Ing., Ostrava, CZ;
Hlavatý Ivo Ing., Ostrava, CZ;
Pětroš Kamil Ing., Ostrava, CZ;
Polach Jaromír Ing., Ostrava, CZ;
Kübel Zdeněk Ing., Příbor, CZ;
Hrotík Michal Ing., Ostrava, CZ;

Merkle Wilhelm, Kötz, DE;
Lechner Gerhard, Ichenhausen, DE;
Stump Gabor, Ichenhausen, DE;
Schlander Jürgen, Vöhringen, 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)
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B 23 P 6/04

B 31 F 1/12, B 31 F 1/16

B 32 B 27/32, B 32 B 27/16, B 65 D 27/04,
B 65 D 65/40

B 60 C 11/24, B 60 C 13/00

B 60 P 3/16, B 28 C 5/42, B 28 C 7/04, B
28 C 7/06, B 28 C 7/12

B 61 F 5/26, B 61 F 5/30, B 61 F 5/50, B 60
G 11/10

B 61 F 5/36, B 61 F 5/30

B 62 D 25/14

B 64 C 39/02

287383

287421

287377

287398

287408

287391

287420

287371

287460

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

16.12.1998

15.01.1997

19.10.1994

14.08.1996

13.03.1996

12.06.1996

11.09.1996

16.12.1998

13.03.1996

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

1997-2412

1996-1852

1994-920

1996-349

1995-2225

1995-3204

1996-1829

1997-1572

1995-1304

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

IRG-AG CORPORATION, Georgetown, KY;

PATRIA PAPIER & ZELLSTOFF AG, St. Gertraud,
AT;

Wolff Walsrode AG, Walsrode, DE;

Continental Aktiengesellschaft, Hannover, DE;

Stetter GmbH, Memmingen, DE;

DWA Deutsche Waggonbau Aktiengesellschaft, Nieski,
DE;

ARBEL FAUVET RAIL, S. A., Douai, FR;

ŠKODA AUTO A. S., Mladá Boleslav, CZ;

FRICK AEROTECH AG, Vaduz, LI;

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Způsob opravy trhlin ve stěnách litinových
forem, půd pecí, nálevek a pánví

Zařízení k nanášení mikrokrepování na
papírový pás

Použití dloužené, alespoň dvouvrstvé, fólie jako
okénkové fólie pro dopisní obálky

Indikátor otěru bočních stěn pneumatik vozidla

Vozidlová míchačka pro tekutá média, jako
beton

Oblík pružnice pro pojezdy kolejových vozidel

Zařízení pro přidržování pružného ústrojí
závěsu pro železniční vozidla

Plastová přístrojová deska

Létací přístroj

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

16.05.1997

21.06.1995

16.04.1993

07.02.1995

03.09.1994

09.12.1994

03.01.1994

21.09.1993

1997/101493

1995/1063

1993/4312389

1995/19503932

1994/4431501

1994/4446687

1994/9400092

1993/2842

BG

AT

DE

DE

DE

DE

FR

CH

(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/FR94/01496(86)
WO 95/18735(87)

28.07.1997

21.06.1996

15.04.1994

06.02.1996

30.08.1995

04.12.1995

20.12.1994

22.05.1997

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

Loskotová Jarmila Ing., Kartouzská 4, Praha 5,
15021;

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

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

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

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

Hořejš Milan JUDr. Ing., Národní třída č.32, Praha 1,
11000;

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

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

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

Kenter Vladimir, Herceg Novi, YU;

Tauber Franz Dipl. Ing., St. Gertraud, AT;

Reiners Ulrich dr. dipl. ing., Neuenkirchen, DE;
Krallmann Anton dipl. ing., Fallingbostel, DE;
Neelen Neele dr. dipl. ing., Fallingbostel, DE;
Kuhlenkamp Helmut, Soltau, DE;

Volk Heiner, Neustadt, DE;
Becker Axel Dr., Burgwedel, DE;
Kreuser Helmut Dr., Neustadt, DE;

Schwing Friedrich, Gelsenkirchen, DE;

Wenke Siegbert Dipl. Ing., Reichwalde, DE;
Lange Rüdiger Dipl. Ing., Niesky, DE;
Bartel Manfred Dipl. Ing., Niesky, DE;
Lubosch Klaus Dipl. Ing., Niesky, DE;
Streich Rüdiger Dipl. Ing., München, DE;
Koch Hartmut Dipl. Ing., Leipzig, DE;
Rode Walter Dipl. Ing., Halle, DE;

Ven Jean Michel, Lille, FR;

Kutil Jaroslav, Benátky nad Jizerou, CZ;
Švábek Karel Ing., Dolní Bousov, CZ;
Bígl Václav Ing., Mnichovo Hradiště, CZ;

Frick Alexander, Eschen, LI;

(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)
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C 01 B 11/02

C 01 F 5/16, C 01 F 11/02, C 04 B 2/06

C 02 F 1/76, C 02 F 1/66, C 02 F 1/78, C
02 F 1/28

C 03 C 17/245, C 03 C 17/09

C 04 B 41/50, C 04 B 12/04, C 04 B 28/26

C 05 F 3/00, C 05 F 3/06

C 07 B 37/08, C 07 J 7/00, C 07 C 401/00,
C 07 D 409/14, C 07 D 409/04, C 07 D
333/36, C 07 D 333/20

C 07 C 17/10, C 07 C 19/12

287452

287356

287454

287432

287363

287409

287447

287397

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

14.04.1993

17.11.1993

19.10.1994

14.06.1995

12.02.1997

16.08.2000

15.01.1992

15.05.1996

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

1992-3754

1993-112

1993-2363

1994-16

1996-3066

1995-2885

1991-1149

1996-225

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

STERLING CANADA, INC., Houston, TX, US;

Lhoist Recherche et Developpement S.A., Ottignies-
Louvain, BE;

SOLVAY DEUTSCHLAND GMBH, Hannover, DE;

GLAVERBEL, Brussels, BE;

BRAAS GMBH, Oberursel, DE;

Mackrle Svatopluk Ing. CSc., Brno, CZ;
Mackrle Vladimír Dr. Ing. CSc., Tomášov, SK;

DUPHAR INTERNATIONAL RESEARCH B.V.,
Weesp, NL;

ZENECA LIMITED, London, GB;

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Způsob výroby oxidu chloričitého 

Mléko vápenné a/nebo mléko hydroxidu
hořečnatého, jejich tuhá fáze a způsob jejich
přípravy

Způsob úpravy odpadních vod a jeho použití

Zařízení pro vytváření povlaku

Křemičitanová hmota a její použití

Způsob a zařízení pro výrobu humusového
hnojiva z kejdy hospodářských zvířat

Způsob fotochemické izomerace organických
sloučenin, fotosenzibilizátor pro tento způsob a
způsob jeho přípravy

Způsob přípravy l,l,l,-trichlortrifluorethanu

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

20.06.1990

31.01.1992

30.12.1992

11.01.1993

22.04.1994

27.04.1990

1990/2019389

1992/09200104

1992/4244482

1993/9300400

1994/4413996

1990/90201071

CA

BE

DE

GB

DE

EP

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

PCT/CH94/00185

PCT/CA91/00228

PCT/DE95/00346

(86)

(86)

(86)

WO 95/08472

WO 91/19668

WO 95/29139

(87)

(87)

(87)

20.09.1994

20.06.1991

29.01.1993

05.11.1993

04.01.1994

11.03.1995

06.11.1995

23.04.1991

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

Čermák Karel dr., Národní tř. 32, Praha 1, 11000;

Všetečka Miloš JUDr. advokát, Žitná 25, Praha 1,
11504;

PATENTSERVIS PRAHA, Jívenská 1/1273, Praha 4,
14021;

PATENTSERVIS PRAHA, Jívenská 1/1273, Praha 4,
14021;

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

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

Smola Josef Ing., Mendlovo nám. 1a, Brno, 60300;

Traplová Jarmila dr. advokátka, Štěpánská 16, Praha
1, 11505;

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

Fredette Maurice C. J., Mississauga, CA;
Bigauskas Thomas Daniel, Mississauga, CA;
Bechberger Edward J., Etobicoke, CA;

Langelin Henri-René, Caffiers, FR;

Dilla Wolfgang, Rheinberg, DE;
Dillenburg Helmut, Rheinberg, DE;
Klumpe Michael, Rheinberg, DE;
Krebber Hans-Georg, Rheinberg, DE;
Linke Horst, Rheinberg, DE;
Orzol Detlef, Gladbeck, DE;
Plönissen Erich, Rheinberg, DE;

Terneu Robert ing., Thiméon, BE;
Franceschi Secondo, Gosselies, BE;

Drechsler Andreas, Seligenstadt, DE;
Neupert Daniel, Alzenau, DE;
Newham Simon, Heusenstamm, DE;
Rademacher Ingo, Obertshausen, DE;

Mackrle Svatopluk Ing. CSc., Brno, CZ;
Mackrle Vladimír Dr. Ing. CSc., Tomášov, SK;

Pauli Louis F., Weesp, NL;
Dufourny Alphons, Weesp, NL;
Koolstra Robert B., Weesp, NL;
Wynberg Hans, Groningen, NL;
Ten Hoeve Wolter, Groningen, NL;

Jackson Alan Raymond, Liverpool, GB;
Doyle Sean James, Huddersfield, GB;
Moorhouse Keith, Huddersfield, GB;
Gray Thomas, Wakefield, GB;

(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 07 C 229/08, C 07 C 229/10, C 07 C
229/34, C 07 D 305/14, C 07 D 307/42, C
07 D 307/46, C 07 D 307/52, C 07 D
317/50, C 07 D 407/12, C 07 D 409/12,  //
A 61 P 35/00

C 07 C 251/60, A 01 N 37/52, A 01 N
43/00, A 01 N 37/34, A 01 N 37/50, A 01 N
37/42, A 01 N 37/36, A 01 N 37/32, C 07 C
255/64, C 07 C 323/47, C 07 C 257/06

C 07 C 315/04, C 07 C 317/32, C 07 D
301/19, C 07 D 263/14

C 07 C 405/00

C 07 C 53/06, C 07 C 53/10, C 07 C
51/41

C 07 C 61/20, C 07 C 62/32, C 07 D
257/04, C 07 D 317/50, C 07 D 405/08, A
61 K 31/19, A 61 K 31/36, A 61 K 31/41, A
61 K 31/66, A 61 P 9/04, A 61 P 9/08, A 61
P 9/10, A 61 P 9/12, A 61 P 13/12

287417

287402

287461

287456

287380

287406

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

15.12.1994

19.02.1992

17.01.1996

11.09.1996

11.12.1996

18.01.1995

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

1994-660

1991-1966

1995-1598

1995-398

1995-2737

1994-1109

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

FLORIDA STATE UNIVERSITY, Tallahassee, FL,
US;

BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, DE;

SCHERING CORPORATION, Kenilworth, NJ, US;

SPOLANA A. S., Neratovice, CZ;

METALLGESELLSCHAFT
AKTIENGESELLSCHAFT, Frankfurt am Main, DE;

SmithKline Beecham Corporation, Philadelphia, PA,
US;

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Způsob výroby derivátů taxanu

O-Benzyloximether, způsob jeho výroby,
fungicidní prostředek s jeho obsahem, způsob
potlačování hub a meziprodukt pro výrobu O-
benzyloximetheru

Asymetrický způsob přípravy antibiotik,
vybraných ze skupiny, obsahujcí florfenikol,
tiamfenikol a chloramfenikol

Způsob výroby alkalických solí prostaglandinů

Způsob výroby vodorozpustných solí cezia

Indanové a indenové deriváty, způsob jejich
výroby a farmaceutické prostředky s jejich
obsahem

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

26.07.1993

23.09.1991

27.06.1990, 27.06.1990

18.12.1992

24.04.1993

05.11.1991, 20.03.1992

1993/9315450

1991/763805

1990/4020388, 1990/4020384

1992/993932

1993/4313480

1991/787870, 1992/854195

GB

US

DE, DE

US

DE

US, US

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

PCT/GB94/01591

PCT/US92/07990

PCT/US93/12071

PCT/EP94/01202

PCT/US92/09427

(86)

(86)

(86)

(86)

(86)

WO 95/03264

WO 93/06079

WO 94/14764

WO 94/25422

WO 93/08799

(87)

(87)

(87)

(87)

(87)

25.07.1994

22.09.1992

27.06.1991

15.12.1993

16.02.1995

19.04.1994

29.10.1992

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

Traplová Jarmila JUDr., Přístavní 24, Praha 7, 17000;

Čermák, Národní 32, Praha 1, 11000;

Koreček Ivan JUDr., Na baště sv. Jiří 9, Praha 6,
16000;

PATENTSERVIS PRAHA, a.s., Jivenská 1/1273,
Praha 4, 14021;

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

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

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

Holton Robert A., Tallahassee, FL, US;

Brand Siegbert dr., Birkenheide, DE;
Kardorff Uwe dr., Mannheim, DE;
Kirstgen Reinhard, Neustadt, DE;
Mueller Bernd dr., Frankenthal, DE;
Oberdorf Klaus dr., Eppelheim, DE;
Sauter Hubert dr., Mannheim, DE;
Lorenz Gizela dr., Neustadt, DE;
Ammermann Eberhard dr., Ludwigshafen, DE;
Kuenast Christoph dr., Otterstadt, DE;
Harreus Albrecht dr., Ludwigshafen, DE;

Wu Guang-Zhong, Somerville, NJ, US;
Tormos Wanda I., Elizabeth, NJ, US;

Veselý Ivan ing. CSc., Neratovice, CZ;
Ledvinová Marie RNDr., Neratovice, CZ;
Prošek Zdeněk ing., Neratovice, CZ;
Drahoňovský Jan RNDr., Neratovice, CZ;

Hofmann Hartmut, Bad Soden, DE;
Köbele Klaus, Dietzenbach, DE;
Prinz Horst, Friedberg, DE;
Phillipp Bernd, Langelsheim, DE;
Harms Gerd, Goslar, DE;
Schiedt Alexander, Mainz, DE;
Hecktor Ulrike, Friedberg, DE;

Cousins Russell Donovan, Oxford, PA, US;
Elliott John Duncan, Wayne, PA, US;
Leber Jack Dale, Doylestown, PA, US;
Peishoff Catherine Elizabeth, West Chester, PA, US;
Lago Maria Amparo, Audobon, PA, US;

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)
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C 07 D 211/60, C 07 D 401/12, C 07 D
487/04, A 61 K 31/445, A 61 P 35/00,  // (C
07 D 487/04, C 07 D 239:00, C 07 D
235:00)

C 07 D 239/48, A 61 K 31/505, A 61 P
25/00

C 07 D 261/08, A 01 N 43/80, C 07 D
261/18

C 07 D 305/14, C 07 D 405/12, C 07 D
409/12, A 61 K 31/335, A 61 P 35/00

C 07 D 401/12, A 61 K 31/395, A 61 P
25/18, A 61 P 25/24

C 07 D 413/04, C 07 D 271/10, C 07 D
265/28, C 08 B 37/16, A 61 K 31/5375, A
61 P 9/10

C 07 D 487/08,  // (C 07 D 487/08, C 07 D
241:00)

287396

287401

287416

287430

287381

287353

287431

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

13.12.1995

12.07.2000

17.08.1994

14.01.1998

11.06.1997

12.11.1991

12.07.2000

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

1995-769

1989-6898

1994-220

1997-3109

1996-3507

1991-851

1998-2552

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED,
Cambridge, MA, US;

THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED,
Greenford, GB;

RHONE-POULENC AGRICULTURE LIMITED,
Ongar - Essex, GB;

RHONE-POULENC RORER S. A., Antony, FR;

JOHN WYETH & BROTHER LIMITED, Taplow,
GB;

THERABEL INDUSTRIES S.A., La Seyne-Sur-Mer,
FR;

VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ,
Praha, CZ;
MORAVSKÉ CHEMICKÉ ZÁVODY, A. S., Ostrava,
CZ;

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Deriváty 1-(2-oxoacetyl)piperidin-2-karboxylové
kyseliny, způsob jejich výroby, farmaceutické
prostředky, které je obsahují, a jejich použití

Pyrimidinové deriváty, způsob jejich výroby a
farmaceutický prostředek s jejich obsahem

Deriváty 4-benzoylisoxazolu, způsob jejich
přípravy a herbicidní prostředek, který je
obsahuje

Taxoidy, způsob jejich přípravy a farmaceutická
kompozice tyto taxoidy obsahující

Deriváty piperazinu, způsoby a meziprodukty
pro jejich přípravu, jejich použití a
farmaceutické kompozice na jejich bázi

Inkluzní komplex N-ethoxykarbonyl-3-
morfolinosydnoniminu nebo jeho soli s
derivátem cyklodextrinu, způsob jeho přípravy a
farmaceutický prostředek, který ho obsahuje

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

28.09.1992

07.12.1988, 14.04.1989, 18.08.1989

03.02.1993

03.04.1995

03.06.1994

28.03.1990

1992/952299

1988/8828620, 1989/8908561, 1989/8918893

1993/2049

1995/9503868

1994/9411099

1990HU/1868

US

GB, GB, GB

GB

FR

GB

HU

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

PCT/US93/09145

PCT/FR96/00487

PCT/GB95/01263

(86)

(86)

(86)

WO 94/07858

WO 96/31493

WO 95/33743

(87)

(87)

(87)

27.09.1993

06.12.1989

01.02.1994

01.04.1996

01.06.1995

28.03.1991

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

Traplová Jarmila JUDr., U průhonu 36, Praha 7,
17000;

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

Traplová Jarmila JUDr. advokátka, U průhonu 36,
Praha 7, 17000;

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

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

Kalenský Petr JUDr. Společná advokátní kancelář,
Žitná 25, Praha 1, 11504;

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

Armistead David M., Maynard, MA, US;
Saunders Jeffrey O., Acton, MA, US;
Boger Joshua S., Concord, MA, US;

Miller Alistair Ainslie, Beckenham, GB;
Nobbs Malcolm Stuart, Beckenham, GB;
Hyde Richard Martin, Beckenham, GB;
Leach Michael John, Beckenham, GB;

Cramp Susan Mary, Ongar - Essex, GB;
Lambert Claude, Lyon, FR;
Little Gillian Mary, Stebbing Nr Dunmow, GB;
Morris John, Ongar - Essex, GB;

Bouchard Hervé, Ivry-sur-Seine, FR;
Bourzat Jean-Dominique, Vincennes, FR;
Commercon Alain, Vitry-sur-Seine, FR;

Brightwell Christopher Ian, Taplow, GB;
Kelly Michael Gerard, Taplow, GB;

Vikmon Mária, Budapest, HU;
Szejtli József dr., Budapest, HU;
Gaál József dr., Budapest, HU;
Hermecz István dr., Budapest, HU;
Horváth Ágnes dr., Budapest, HU;
Mármarosi Katalin, Biatorbágy, HU;
Horváth Gábor dr., Budapest, HU;
Munkácsi Irén, Budapest, HU;

Pašek Josef Prof. DrSc. Ing., Praha, CZ;

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)
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C 07 D 498/10, C 07 D 519/00, C 08 G
73/06,  // (C 07 D 498/10, C 07 D 263:00,
C 07 D 221:00, ), (C 07 D 519/00, C 07 D
498:00)

C 07 F 9/40, C 07 F 9/38, C 07 F 9/6539,
C 07 F 9/6558, C 07 F 9/653, C 07 F 9/58,
A 61 K 31/662, A 61 P 31/12

C 07 F 9/40, C 07 F 9/576, A 61 K 31/663,
A 61 P 19/08

C 07 H 17/08

C 07 J 43/00, A 61 K 31/58, A 61 P 35/00

C 07 K 7/22, C 07 K 7/56, C 07 K 7/64, C
07 K 9/00, A 61 K 38/12

C 08 F 10/00, C 08 F 10/06, C 08 F 4/642

287389

287446

287453

287404

287434

287372

287449

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

18.10.1995

12.07.2000

16.02.1994

16.10.1996

15.02.1995

18.02.1998

13.05.1992

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

1995-430

1990-6415

1993-1198

1996-963

1994-2337

1997-2862

1991-3400

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, Frankfurt am
Main, DE;

HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, Frankfurt am
Main, DE;

LEIRAS Oy, Turku, FI;

PFIZER INC., New York, NY, US;

BRITISH TECHNOLOGY GROUP LTD., London,
GB;

A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE
RIUNITE S. R. L., Florence, IT;

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Způsob výroby 1,4-diazabicyklo(2,2,2)oktanu z
ethylendiaminu a oxiranu

Způsob výroby polyalkyl-l-oxa-
diazaspirodekanových sloučenin

Deriváty 2-formylbenzylfosfonové kyseliny,
způsob jejich výroby, jejich použití a
farmaceutický prostředek tyto látky obsahující

Deriváty bisfosfonové kyseliny, způsob jejich
přípravy a farmaceutický prostředek je
obsahující

Způsob výroby doramektinu

Použití steroidů, substituovaných v poloze 17,
steroidy jako karcinostatika a farmaceutický
prostředek

Bicyklické peptidy, jejich použití a
farmaceutický prostředek s jejich obsahem

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

19.02.1994

21.12.1989

20.12.1990

05.10.1993

31.03.1992

13.03.1995

1994/4405387

1989/3942318

1990/906294

1993/131812

1992/9207057

1995FI/44

DE

DE

FI

US

GB

IT

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

PCT/FI91/00394

PCT/IB94/00283

PCT/GB93/00531

PCT/EP96/01028

(86)

(86)

(86)

(86)

WO 92/11267

WO 95/09863

WO 93/20097

WO 96/28467

(87)

(87)

(87)

(87)

12.08.1998

17.02.1995

19.12.1990

18.12.1991

19.09.1994

15.03.1993

11.03.1996

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

Kubíčková Květoslava Ing., Doubravčická 2201,
Praha 10, 10000;

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

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

PATENTSERVIS PRAHA, Jívenská 1/1273, Praha 4,
14021;

Hořejš Milan Dr. Ing., Národní 32, Praha 1, 11000;

PATENTSERVIS PRAHA, a.s., Jívenská 1, Praha 4,
14021;

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

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

Petrisko Miroslav Ing. CSc., Klatovy, CZ;
Hůla Jan Ing., Pardubice, CZ;
Havel Miroslav Ing., Pardubice, CZ;

Gaa Karl dr., Burtenbach, DE;
Nowy Günter dr., Aystetten, DE;
Schmailzl Georg dr., Neusäss, DE;

Peyman Anuschirwan dr., Kelkheim, DE;
Uhlmann Eugen dr., Glashütten/Taunus, DE;
Winkler Irvin dr., Liederbach, DE;
Helsberg Matthias dr., Kelkheim, DE;
Meichsner Christoph dr., Hofheim am Taunus, DE;

Nikander Hannu, Paattinen, FI;
Heikkilä-Hoikka Marjaana, Vanhalinna, FI;
Pohjala Esko, Tampere, FI;
Hanhijärvi Hannu, Turku, FI;
Laurén Leena, Turku, FI;

Crawford Thomas C., Ledyard, CT, US;
Demers Neil, New London, CT, US;
Gibson Stephen P., Kent, GB;
Murtiashaw Charles W., North Stonington, CT, US;
Sklavounos Constantine, Waterford, CT, US;

Barrie Susan Elaine, Westerham, GB;
Jarman Michael, London, GB;
Putter Gerard Andrew, Sutton, GB;

Arcamone Federico, Nerviano, IT;
Maggi Carlo Alberto, Florence, IT;
Quartara Laura, Sansepolcro, IT;
Giannotti Danilo, Altopascio, IT;

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)
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C 08 F 10/00, C 08 F 4/22, C 08 F 4/04

C 08 F 10/02, C 08 F 4/654, C 08 F 4/655

C 08 F 120/18, C 08 F 8/12

C 08 G 18/36, C 09 D 5/34

C 08 G 18/66, C 08 G 18/48, C 08 G
18/86, C 08 L 75/08, C 08 J 9/06, B 29 C
67/20, B 60 R 21/04, B 29 D 31/50

C 08 G 65/30, B 01 D 15/08

C 09 D 175/04, B 32 B 27/40, B 05 D 3/06,
C 08 L 75/04

287405

287448

287355

287445

287435

287428

287375

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

17.08.1994

19.02.1992

14.09.1994

16.08.2000

12.07.1995

12.05.1993

16.03.1994

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

1993-88

1991-1838

1992-2140

1990-4705

1994-2707

1992-3139

1993-2046

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

SOLVAY POLYOLEFINS EUROPE-BELGIUM
(SOCIÉTÉ ANONYME), Bruxelles, BE;

PHILLIPS PETROLEUM COMPANY Fifth and
Keeler, Bartlesville, OK, US;

POLIMERI EUROPA S.R.L., Palermo, IT;

Ústav makromolekulární chemie AVČR, Praha 6, CZ;

HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF
AKTIEN, Düsseldorf, DE;

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen, DE;

AUSIMONT S.p.A., Milan, IT;

RED SPOT PAINT & VARNISH CO., INC.,
Evansville, IN, US;

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Pevný katalyzátor, použitelný pro
stereospecifickou polymeraci alfa-olefinů,
způsob výroby tohoto katalyzátoru a jeho
použití

Způsob přípravy katalyzátorového systému a
jeho použití

Způsob přípravy složky pevného katalyzátoru
pro (ko)polymeraci ethylenu, složka pevného
katalyzátoru a katalyzátor

Způsob přípravy funkcionalizovaných
poly(meth)akrylátů aniontovou polymerizací

Univerzální tmelicí hmota

Způsob výroby pěnových polyurethanových
tvarových dílů bez použití fluorchlorovaných
uhlovodíků

Způsob chromatografického dělení nebo
obohacování směsi perfluorpolyoxyalkylenů

Ultrafialovým zářením vytvrzovatelná
potahovací kompozice a její použití

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

08.11.1990

22.06.1990

27.09.1989

04.11.1993

21.10.1991

03.04.1991

1990/001054

1990/20740

1989/3932171

1993/4337569

1991MI/2774

1991/679755

BE

IT

DE

DE

IT

US

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)
PCT/US92/02710(86)
WO 92/17337(87)

08.11.1991

27.01.1993

14.06.1991

09.07.1992

27.09.1990

03.11.1994

15.10.1992

02.04.1992

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

Všetečka Miloš JUDr. advokát, Žitná 25, Praha 1,
11504;

Čermák Karel JUDr. advokát, Národní 32, Praha 1,
11000;

PATENTSERVIS PRAHA, a.s., Jívenská 1/1273,
Praha 4, 14021;

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

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

Švořčík Otakar JUDr. advokát, Žitná 25, Praha 5,
11505;

Čermák Karel JUDr. advokát, Národní 32, Praha 1,
11000;

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

Costa Jean-Louis dr., Grimbergen, BE;
Pamart Sabine, Mons, BE;

Reagen William Kevin, Stillwater, MN, US;
Freeman Jeffrey Wills, Bartlesville, OK, US;
Conroy Brian Keith, Batavia, IL, US;
Pettijohn Ted Matthew, Bartlesville, OK, US;
Benham Elizabeth Ann, Bartlesville, OK, US;

Luciani Luciano, Ferrara, IT;
Pondrelli Maddalena, Budrio (Bologna), IT;
Invernizzi Renzo, Milan, IT;

Vlček Petr ing. CSc., Praha 6, CZ;
Otoupalová Jaroslava ing., Praha 6, CZ;
Masař Bohumil ing. CSc., Praha 8, CZ;
Lochmann Lubomír ing. CSc., Praha 4, CZ;
Adamec Štěpán, Praha 2, CZ;

Grünewälder Bernhard, Meerbusch, DE;
Kluth Hermann, Düsseldorf, DE;
Wegner Jürgen, Düsseldorf-Oberkassel, DE;
Haller Werner, Erkrath, DE;
Parent Bernhard, Düsseldorf, DE;

Weber Hans G. ing., Duderstadt, DE;
Haas Peter dr., Haan, DE;
Michels Erhard dr., Köln, DE;
Weber Christian dr., Leverkusen, DE;
Brecht Klaus ing., Kürten, DE;

Tonelli Claudio, Milan, IT;
Turri Stefano, Milan, IT;
Gianotti Giuseppe, Novara, IT;
Levi Marinella, Milan, IT;

Lake Randall T., Newburgh, IN, US;

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

(72)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)
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C 09 D 175/04, B 32 B 27/40, B 05 D 3/06,
C 08 L 75/04

C 10 B 49/02

C 10 J 3/46, C 01 B 3/36, C 01 B 3/32, C
01 B 3/52

C 10 M 175/00, C 10 G 53/12, C 10 G
67/10

C 12 C 11/07, C 12 C 12/04, C 12 C 7/00

C 12 N 15/52, C 12 N 1/15, C 12 N 9/00,
C 12 P 35/02,  // (C 12 N 1/15, C 12 R
1:82)

C 22 B 11/06, C 22 B 9/05, C 22 B 9/16,
C 22 B 7/00

C 22 B 3/44, C 22 B 11/00

C 22 C 38/02, C 22 C 38/04, C 22 C
38/22, C 21 D 9/08, C 21 D 1/18

287376

287437

287393

287418

287462

287357

287426

287427

287443

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

16.03.1994

11.09.1996

15.02.1995

15.12.1994

17.01.1996

17.08.1994

15.11.2000

15.11.2000

17.05.2000

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

1993-2047

1995-433

1994-1011

1994-1579

1995-1726

1994-532

2000-72

2000-73

1999-1033

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

RED SPOT PAINT & VARNISH CO., INC.,
Evansville, IN, US;

VÍTEK Miloslav Ing., Vizovice, CZ;

TEXACO DEVELOPMENT CORPORATION, New
York, NY, US;

VISCOLUBE ITALIANA S.P.A., Pieve Fissiraga, IT;

METALLGESELLSCHAFT
AKTIENGESELLSCHAFT, Frankfurt am Main, DE;

DSM N.V., Te Heerlen, NL;

BOUŠA Martin, Praha, CZ;

BOUŠA Martin, Praha, CZ;

NOVÁ HUŤ, A. S., Ostrava, CZ;

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Utltrafialovým zářením vytvrzovatelná
potahovací kompozice a její použití

Způsob kontinuální výroby černouhelného
polokoksu

Způsob úpravy surového topného plynu

Způsob regenerace použitých olejů

Způsob výroby piva

Bioproces pro přípravu 7-
aminodeacetoxycefalosporanové kyseliny, (7 -
ADCA) rekombinantní DNA vektor pro expresi
expandázy a jím transformovaná buňka P.
chrysogenum

Způsob tavení platiny nebo její slitiny s rhodiem

Způsob výroby vysoce čisté a jemné platiny

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

03.04.1991

27.04.1993

30.09.1992

31.12.1992, 31.12.1992, 31.12.1992

11.09.1991, 28.08.1992

1991/679608

1993/052961

1992MI/2271

1992/4244595, 1992/4244597, 1992/4244596

1991/757879, 1992/933469

US

US

IT

DE, DE, DE

US, US

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

PCT/US92/02712

PCT/EP93/02628

PCT/EP93/03601

PCT/US92/07711

(86)

(86)

(86)

(86)

WO 92/17536

WO 94/07798

WO 94/16054

WO 93/05158

(87)

(87)

(87)

(87)

02.04.1992

20.02.1995

26.04.1994

28.09.1993

17.12.1993

11.09.1992

10.01.2000

10.01.2000

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

Čermák Karel JUDr. advokát, Národní 32, Praha 1,
11000;

PATENTSERVIS PRAHA, Jívenská 1, Praha 4,
14000;

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

Čermák Karel dr., Národní tř. 32, Praha 1, 11000;

Hořejš Milan JUDr. ing. advokát, Národní 32, Praha 1,
11000;

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

Lake Randall T., Newburgh, IN, US;

Potoczný Karel Ing., Ostrava, CZ;
Vítek Miloslav Ing., Vizovice, CZ;

Wallace Paul Steven ing., Katy, TX, US;
Thacker Pradeep Stanley ing., Houston, TX, US;

Minana José Antonio Gomez, Madrid, ES;
Schieppati Renato, Milano, IT;
Giovanna Fabio Dalla, Piacenza, IT;

Dziondziak Klaus, Pinneberg, DE;
Bönsch Rudolf, Nackenheim, DE;
Bodmer Roland, Nidderau, DE;
Eichelsbacher Michael, Mainz, DE;
Mitschke Peter, Maintal, DE;
Sander Ulrich, Friedrichsdorf, DE;
Schlichting Eberhard, Wehrheim, DE;

Conder Michael J., Harrisonbourg, VA, US;
Crawford Lorilee, Bothel, WA, US;
Rambosek John A., N. E. Seattle, WA, US;
McAda Phyllis C., Woodinville, WA, US;

Bouša Martin, Praha, CZ;

Bouša Martin, Praha, CZ;

Míček Petr Ing., Ostrava, CZ;

(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)
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D 01 H 4/08, D 01 H 7/86, D 01 H 1/10

D 01 H 4/12

D 01 H 7/86

D 03 D 47/30, D 03 D 47/34, D 03 D 47/38

D 21 H 21/40, D 21 F 11/00, B 44 F 1/12

F 16 D 55/226, F 16 D 65/097

F 16 J 15/32, F 16 K 11/07

F 16 K 3/02

F 16 L 47/06, F 16 L 47/00

287429

287392

287433

287374

287459

287390

287394

287395

287407

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

14.02.1996

15.04.1998

12.04.1995

15.07.1998

14.02.1996

13.12.1995

15.02.1995

15.02.1995

14.02.1996

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

1995-2015

1996-2969

1994-2279

1998-1105

1995-1201

1995-1339

1994-1101

1994-1490

1995-1732

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

Palitex Project-Company GmbH, Krefeld, DE;

RIETER ELITEX A. S., Ústí nad Orlicí, CZ;

PALITEX PROJECT-COMPANY GMBH, Krefeld,
DE;

TEXTILMA AG, Hergiswil, CH;

AB TUMBA BRUK, Tumba, SE;

ALLIEDSIGNAL EUROPE SERVICES
TECHNIQUES, Drancy, FR;

HYGRAMA AG, Rotkreuz, CH;

Industrieberatung Schmidt GmbH, Nürnberg, DE;

HOBAS ENGINEERING AG, Basel, CH;

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Způsob výroby olejářské bezešvé trubky, odolné
proti křehkému lomu v prostředí sirovodíku

Zařízení pro výrobu skané nitě

Dvouřadé kuličkové ložisko spřádacího rotoru

Způsob a zařízení pro výrobu skané nitě

Tkalcovský stav s pneumatickým zanášením
útkové niti

Způsob výroby viditelných souvislých pruhů
nebo ohraničených ploch v papíru

Sestava třecího členu a pružiny pro kotoučovou
brzdu

Těsnicí uspořádání

Šoupátkový uzávěr s těsněním 

Spojovací objímka

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

06.08.1994

18.09.1993

10.10.1995

11.11.1992

26.11.1992

05.05.1993

18.06.1993

08.07.1994

1994/4427875

1993/4331801

1995CH/9500230

1992/9203370

1992/9214208

1993/0875

1993/4320185

1994/2182

DE

DE

WO

SE

FR

AT

DE

CH

(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/CH95/00230

PCT/SE93/00949

PCT/FR93/01067

(86)

(86)

(86)

WO 97/13901

WO 94/11577

WO 94/12803

(87)

(87)

(87)

23.03.1999

07.08.1995

11.10.1996

16.09.1994

10.10.1995

09.11.1993

29.10.1993

04.05.1994

16.06.1994

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

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

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

Musil Dobroslav Ing., Cejl 97, Brno, 65918;

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

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

PATENTSERVIS PRAHA,a.s., Jivenská 1/1273,
Praha 4, 14021;

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

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

Čermák Karel JUDr. advokát, Národní 32, Praha 1,
11000;

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

Spix Guido, Kaarst, DE;
Rütten Wilfried, Wegberg, DE;
Ballhausen Ulrich dr., Krefeld, DE;

Rajsigl Zdeněk Ing., Brno, CZ;
Sedláček Jindřich, Brno, CZ;

Ballhausen Ulrich dr., Aachen, DE;
Franzen Gustav, Willich, DE;
Lorenz Rainer dr., Nettetal, DE;
Lossa Ulrich, Krefeld, DE;
Spix Guido, Kaarst, DE;

Speich Francisco, Gipf-Oberfrick, CH;

Sundberg Tore, Tumba, SE;

Le Deit Gérard, Courtry, FR;
Gerard Jean Louis, Bagnolet, FR;

Frisch Herbert ing., Wien, AT;

Schmidt Horst, Nürnberg, DE;

Carlström Börge, Oberwil, SE;
Kunze Peter, Neubrandenburg, DE;
Mittereger Jonann, Bruckl, AT;

(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)
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F 16 L 51/02, F 16 L 58/02, F 16 L 11/118

F 25 B 1/00

F 28 G 3/10, F 28 F 5/00

F 41 A 9/04

F 41 B 11/06

G 01 D 3/00, G 08 C 13/00

G 01 F 15/00, G 01 F 1/06

G 01 M 13/04, G 01 N 22/02

G 01 M 19/00

287367

287444

287364

287413

287440

287412

287458

287451

287436

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

14.05.1997

16.08.2000

12.03.1997

16.08.2000

12.05.1999

14.06.2000

17.04.1996

15.11.2000

13.12.1995

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

1997-15

1990-3356

1996-3294

1999-2953

1998-1224

1998-3195

1995-1150

2000-71

1994-3189

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

CHR. BERGHÖFER GMBH, Kassel, DE;

SINVENT AS, Trondheim, NO;

KVAERNER TECHNOLOGY AND RESEARCH
LTD., London, GB;

OERLIKON CONTRAVES AG, Zürich, CH;

UMAREX SPORTWAFFEN GMBH & CO. KG,
Arnsberg, DE;

OLYMPUS C&S, SPOL. S  R. O., Praha, CZ;
KNOTEK Kamil, Brno, CZ;

Körner Hans-Holger, Oldenburg in Holsten, DE;

KROB František Ing., Teplice, CZ;

WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP., Pittsburgh,
PA, US;

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Pružné potrubí pro spojování do země
ukládaných rozvodných potrubí, způsob jeho
výroby a jeho použití

Způsob regulování výkonu parního
kompresorového okruhu

Výměník tepla

Způsob podávání munice do automatického
kanonu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Tlakovým plynem provozovaná střelná zbraň

Způsob záznamu fyzikálních veličin a zařízení
k provádění tohoto způsobu

Průtokoměr pro kapaliny a plyny

Zařízení pro kontrolu kvality ložiskových
kuliček, zejména pro bezdotykovou kontrolu
lesku a povrchových kazů

Způsob současného zkoušení alespoň dvou
svazků regulačních tyčí a zařízení k provádění
tohoto způsobu

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

07.07.1994

09.07.1989

09.05.1994

24.08.1998

14.11.1995

09.05.1994

22.12.1993

1994/4423921

1989NO/8900089

1994/941727

1998/1731

1995/19542326

1994/94107203

1993/168491

DE

WO

NO

CH

DE

EP

US

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

PCT/DE95/00873

PCT/NO95/00075

PCT/EP96/04131

(86)

(86)

(86)

WO 96/01965

WO 95/30870

WO 97/18432

(87)

(87)

(87)

30.06.1995

06.07.1995

04.07.1990

05.05.1995

19.08.1999

21.09.1996

02.10.1998

04.05.1995

10.01.2000

16.12.1994

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

PATENTSERVIS PRAHA, a.s., Jivenská 1/1273,
Praha 4, 14021;

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

Korejzová Zdeňka JUDr., Praha 1, 11000;

Fischer Michael Ing., Podskalská 2 P.O.BOX 82,
Praha 2, 12800;

Kouřil Jiří Ing., Kořenského 31, Ostrava 3, 70300;

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

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

Kouřil Jiří ing., Kořenského 31, Ostrava 3, 70300;

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

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

Boden Kurt, Habichtswald, DE;
Bürger Stefan, Baunatal, DE;

Lorentzen Gustav, Trondheim, NO;

Langoy Jostein, Spikkestad, NO;
Myklebust Nils, Trondheim, NO;
Lynum Steinar, Oslo, NO;
Viken Niels Ivar, Hamar, NO;

Mannhart Peter, Eschenbach, CH;

Wonisch Franz, Arnsberg, DE;
Emde Dietmar, Arnsberg, DE;

Knotek Kamil, Brno, CZ;

Körner Hans-Holger, Oldenburg, DE;

Krob František Ing., Teplice, CZ;

Panfilo Augostino Federico, McKees Rocks, PA, US;
Patnesky James J., Allison Park, PA, US;

(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)
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G 01 V 3/15, G 01 V 15/00

G 02 B 5/10, B 60 R 1/08

G 07 F 5/02, G 07 F 7/08

G 07 F 7/10

G 09 F 7/18, F 16 B 17/00

G 10 C 3/12

G 11 B 7/08, H 04 N 5/7824

H 01 K 1/46, H 01 J 5/54

H 01 M 4/50

287450

287410

287425

287424

287360

287366

287384

287439

287382

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

16.08.2000

14.05.1997

16.06.1999

13.01.1999

16.08.2000

13.08.1997

16.08.2000

15.07.1998

17.12.1997

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

1999-1610

1996-2715

1998-2144

1998-1758

1995-264

1996-3817

1998-3681

1997-4156

1997-1093

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING
COMPANY, Saint Paul, MN, US;

Li Shiqing, Beijing, CN;

BÖHRINGER Rainer, Massenbachhausen, DE;

KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N. V., Hague,
NL;

Franken Plastik GmbH, Fürth, DE;

CARL SAUTER PIANOFORTEMANUFAKTUR
GMBH & CO. KG, Spaichingen, DE;

SLUNSKÝ Lubomír Ing. CSc., Frýdek - Místek, CZ;

PATENT-TREUHAND-GESELLSCHAFT FÜR
ELEKTRISCHE GLÜHLAMPEN MBH, München,
DE;

VARTA BATTERIE AKTIENGESELLSCHAFT,
Hannover, DE;

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Zařízení pro lokalizaci skrytého vodiče

Zpětné zrcátko pro vozidlo

Zálohový zámek

Způsob chráněného provádění transakce s
použitím elektronického platebního prostředku

Štítková tabule s čepovými spoji

Tlumicí zařízení pohybu klapky klávesnice

Způsob ukládání a čtení záznamu na pásce a
zařízení k provádění způsobu

Elektrická žárovka

Galvanický článek

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

27.08.1993

21.03.1994

05.01.1996

08.12.1995

08.02.1994

23.12.1995

24.04.1996

20.04.1996

1993/113220

1994/94207489

1996/19600248

1995/1001863

1994/4403858

1995/29520529

1996/19616409

US

CN

DE

NL

DE

DE

DE

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

PCT/US94/07946

PCT/CN95/00018

PCT/EP96/05788

PCT/EP96/05027

PCT/DE97/00771

(86)

(86)

(86)

(86)

(86)

WO 95/06264

WO 95/25969

WO 97/25693

WO 97/22091

WO 97/40521

(87)

(87)

(87)

(87)

(87)

14.07.1994

21.03.1995

20.12.1996

14.11.1996

02.02.1995

23.12.1996

13.11.1998

17.04.1997

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

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

Smola Josef Ing., Mendlovo nám. 1a, Brno, 60300;

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

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

Čermák Karel dr., Národní tř. 32, Praha 1, 11000;

Hořejš Milan Dr. Ing., Národní 32, Praha 1, 10100;

Rylková Iva Ing., Polská 1525, Ostrava - Poruba,
70800;

Hořejš Milan Dr. Ing., Národní 32, Praha 1, 10100;

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

Parkinson Timothy A., St. Paul, MN, US;
Doany Ziyad H., St. Paul, MN, US;

Li Shiqing, Beijing, CN;

Böhringer Rainer, Massenbachhausen, DE;

Wissenburgh Jelle, Delfgauw, NL;
Brehler Johannes, Leidschendam, NL;
Muller Frank, Delft, NL;
De Lange Martin Klaas, Voorburg, NL;
Feiken Albertus, Amstelveen, NL;
Van de Pavert Hendricus Johannes Wilhelmus Maria,
Veenendaal, NL;

Günter Frick, Fürth, DE;

Kaiser Karl, Durbheim, DE;

Slunský Lubomír Ing. CSc., Frýdek - Místek, CZ;
Slunská Judita Ing. CSc., Terchová, SK;

Helbig Peter, Sontheim, DE;
Steiner Hermann, Herbrechtingen, DE;

Jose Horst-Udo, Ellwangen, DE;
Feistner Hans Joachim, Ellwangen, 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)
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H 01 R 12/16, H 01 R 13/658

H 01 R 39/38, H 02 K 5/14

H 02 B 1/20

H 04 N 5/05, H 04 N 9/68

287361

287423

287422

287388

(11)

(11)

(11)

(11)

16.04.1997

14.10.1998

17.06.1998

14.06.1995

(40)

(40)

(40)

(40)

1996-2769

1998-1506

1997-4106

1994-3040

(21)

(21)

(21)

(21)

KRONE Aktiengesellschaft, Berlin-Zehlendorf, DE;

ITT AUTOMOTIVE EUROPE GMBH, Frankfurt am
Main, DE;

AEG NIEDERSPANNUNGSTECHNIK GMBH UND
CO. KG, Neumünster, DE;

THOMSON CONSUMER ELECTRONICS, Inc.,
Indianapolis, IN, US;

(73)

(73)

(73)

(73)

Svorkovnice pro vysoké přenosové propustnosti

Deska kartáčového držáku

Kontaktní zařízení u elektrických instalačních
zařízení

Zobrazovací přístroj se synchronizovaně
spínanou indukčností

(54)

(54)

(54)

(54)

29.09.1995, 04.04.1996

18.11.1995

23.04.1996

13.12.1993

1996/19615724

1995/19537532, 1996/19614788

1995/19543125

1996/19616021

1993/165202

DE

DE, DE

DE

DE

US

(32)

(32)

(32)

(32)

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)

(33)

(33)

(33)

(33)

(33)

PCT/EP96/04943

PCT/EP97/02035

(86)

(86)

WO 97/19502

WO 97/40561

(87)

(87)

10.04.1997

20.09.1996

12.11.1996

22.04.1997

05.12.1994

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

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

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

Traplová Jarmila JUDr., Přístavní 24, Praha 7, 17000;

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

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

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

Beutler Petra, Berlin, DE;
Zimmer Sabine, Berlin, DE;
Gerke Dieter, Berlin, DE;
Nad Ferenc, Berlin, DE;
Mössner Frank, Berlin, DE;

Bruhn Rainer, Ingersheim, DE;

Schlegel Torsten, Bad Münder, DE;
Heusing Reinhard, Hessisch Oldendorf, DE;

Truskalo Walter, Indianapolis, IN, US;

(72)

(72)

(72)

(72)

7 (51)

7 (51)

7 (51)

7 (51)
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S e z n a m   m a j i t e l ů   u d ě l e n ý c h   p a t e n t ů

AB TUMBA BRUK, Tumba, SE;

AEG
NIEDERSPANNUNGSTECHNIK
GMBH UND CO. KG, Neumünster,
DE;

ALLIEDSIGNAL EUROPE
SERVICES TECHNIQUES, Drancy,
FR;

ARBEL FAUVET RAIL, S. A.,
Douai, FR;

AUSIMONT S.p.A., Milan, IT;

A. MENARINI INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE S. R.
L., Florence, IT;

BALOUŠEK Vojtěch, Mělník, CZ;

BASF Aktiengesellschaft,
Ludwigshafen, DE;

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
Leverkusen, DE;

BÖHRINGER Rainer,
Massenbachhausen, DE;

BOUŠA Martin, Praha, CZ;

BOUŠA Martin, Praha, CZ;

BRAAS GMBH, Oberursel, DE;

BRISTOL-MYERS SQUIBB
COMPANY, Princeton, NJ, US;

BRITISH TECHNOLOGY GROUP
LTD., London, GB;

CARL SAUTER
PIANOFORTEMANUFAKTUR
GMBH & CO. KG, Spaichingen, DE;

CHR. BERGHÖFER GMBH, Kassel,
DE;

Continental Aktiengesellschaft,
Hannover, DE;

DSM N.V., Te Heerlen, NL;

DUPHAR INTERNATIONAL
RESEARCH B.V., Weesp, NL;

DWA Deutsche Waggonbau
Aktiengesellschaft, Nieski, DE;

ELI LILLY AND COMPANY,
Indianapolis, IN, US;

ELI LILLY AND COMPANY,
Indianapolis, IN, US;

FISCHER GESELLSCHAFT M. B.
H., Ried im Innkreis, AT;

FLORIDA STATE UNIVERSITY,
Tallahassee, FL, US;

Franken Plastik GmbH, Fürth, DE;

FRICK AEROTECH AG, Vaduz, LI;

GLAVERBEL, Brussels, BE;

Heidelberger Zement
Aktiengesellschaft, Heidelberg, DE;

HENKEL
KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN, Düsseldorf, DE;

HEXAL AG, Holzkirchen, DE;

HOBAS ENGINEERING AG, Basel,
CH;

HOECHST
AKTIENGESELLSCHAFT,
Frankfurt am Main, DE;

HOECHST
AKTIENGESELLSCHAFT,
Frankfurt am Main, DE;

HYGRAMA AG, Rotkreuz, CH;

H. LUNDBECK A/S, Copenhagen-
Valby, DK;

Industrieberatung Schmidt GmbH,
Nürnberg, DE;

IRG-AG CORPORATION,
Georgetown, KY;

ITT AUTOMOTIVE EUROPE
GMBH, Frankfurt am Main, DE;

JINPO PLUS A. S., Ostrava, CZ;

JOHN WYETH & BROTHER
LIMITED, Taplow, GB;

KNOTEK Kamil, Brno, CZ;

KOJIMA HISAO, Yokohama-shi,
JP;

KONINKLIJKE PTT NEDERLAND
N. V., Hague, NL;

Körner Hans-Holger, Oldenburg in
Holsten, DE;

KROB František Ing., Teplice, CZ;

KRONE Aktiengesellschaft, Berlin-
Zehlendorf, DE;

KVAERNER TECHNOLOGY AND
RESEARCH LTD., London, GB;

LASAK S. R. O., LABORATOŘ
SKLA A KERAMIKY, Praha, CZ;

LEIRAS Oy, Turku, FI;

Lhoist Recherche et Developpement
S.A., Ottignies-Louvain, BE;

Li Shiqing, Beijing, CN;

LILLY, S.A., Madrid, ES;

287459

287422

287390

287420

287428

287372

287386

287402

287435

287425

287426

287427

287363

287358

287434

287366

287367

287398

287357

287447

287391

287419

287411

287414

287417

287360

287460

287432

287379

287445

287373

287407

287446

287389

287394

287441

287395

287383

287423

287365

287381

287412

287457

287424

287458

287451

287361

287364

287385

287453

287356

287410

287378

D 21 H 21/40

H 02 B 1/20

F 16 D 55/226

B 61 F 5/36

C 08 G 65/30

C 07 K 7/22

B 23 H 1/00

C 07 C 251/60

C 08 G 18/66

G 07 F 5/02

C 22 B 11/06

C 22 B 3/44

C 04 B 41/50

A 61 K 47/44

C 07 J 43/00

G 10 C 3/12

F 16 L 51/02

B 60 C 11/24

C 12 N 15/52

C 07 B 37/08

B 61 F 5/26

A 61 K 31/4453

A 61 K 31/445

A 63 B 59/12

C 07 C 229/08

G 09 F 7/18

B 64 C 39/02

C 03 C 17/245

B 01 D 53/50

C 08 G 18/36

A 61 K 9/70

F 16 L 47/06

C 07 F 9/40

C 07 D 498/10

F 16 J 15/32

A 61 K 31/44

F 16 K 3/02

B 23 P 6/04

H 01 R 39/38

B 23 K 9/04

C 07 D 401/12

G 01 D 3/00

B 01 F 5/06

G 07 F 7/10

G 01 F 15/00

G 01 M 13/04

H 01 R 12/16

F 28 G 3/10

A 61 L 2/08

C 07 F 9/40

C 01 F 5/16

G 02 B 5/10

A 61 K 9/20

(73) (11) (51) (73) (11) (51)
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Mackrle Svatopluk Ing. CSc., Brno,
CZ;

Mackrle Vladimír Dr. Ing. CSc.,
Tomášov, SK;

MAGOTTEAUX
INTERNATIONAL, Vaux-sous-
Chevremont, BE;

Mapal Fabrik für
Prazisionswerkzeuge Dr. Kress KG,
Aalen, DE;

METALLGESELLSCHAFT
AKTIENGESELLSCHAFT,
Frankfurt am Main, DE;

METALLGESELLSCHAFT
AKTIENGESELLSCHAFT,
Frankfurt am Main, DE;

MINNESOTA MINING AND
MANUFACTURING COMPANY,
Saint Paul, MN, US;

MORAVSKÉ CHEMICKÉ
ZÁVODY, A. S., Ostrava, CZ;

NOVARTIS AG, Basle, CH;

NOVÁ HUŤ, A. S., Ostrava 7, CZ;

NOVÁ HUŤ, A. S., Ostrava, CZ;

OERLIKON CONTRAVES AG,
Zürich, CH;

OLYMPUS C&S, SPOL. S  R. O.,
Praha, CZ;

Palitex Project-Company GmbH,
Krefeld, DE;

PALITEX PROJECT-COMPANY
GMBH, Krefeld, DE;

PATENT-TREUHAND-
GESELLSCHAFT FÜR
ELEKTRISCHE GLÜHLAMPEN
MBH, München, DE;

PATRIA PAPIER & ZELLSTOFF
AG, St. Gertraud, AT;

PECH Pavel Ing., Praha, CZ;

PFIZER INC., New York, NY, US;

PHILLIPS PETROLEUM
COMPANY Fifth and Keeler,
Bartlesville, OK, US;

POLIMERI EUROPA S.R.L.,
Palermo, IT;

PONT-A-MOUSSON S.A., Nancy,
FR;

RED SPOT PAINT & VARNISH
CO., INC., Evansville, IN, US;

RED SPOT PAINT & VARNISH
CO., INC., Evansville, IN, US;

RHONE-POULENC
AGRICULTURE LIMITED, Ongar -
Essex, GB;

RHONE-POULENC RORER S. A.,
Antony, FR;

RIETER ELITEX A. S., Ústí nad
Orlicí, CZ;

ROSIPAL ŠTEFAN MUDR. RNDR.,
Poprad, SK;

SCHERING CORPORATION,
Kenilworth, NJ, US;

SINVENT AS, Trondheim, NO;

SLUNSKÝ Lubomír Ing. CSc.,
Frýdek - Místek, CZ;

SmithKline Beecham Corporation,
Philadelphia, PA, US;

SMITHKLINE BEECHAM P. L. C.,
Brentford, GB;

SOLVAY DEUTSCHLAND GMBH,
Hannover, DE;

SOLVAY POLYOLEFINS
EUROPE-BELGIUM (SOCIÉTÉ
ANONYME), Bruxelles, BE;

Sommer Felix, Müllheim, DE;

SPOLANA A. S., Neratovice, CZ;

STERLING CANADA, INC.,
Houston, TX, US;

Stetter GmbH, Memmingen, DE;

ŠKODA AUTO A. S., Mladá
Boleslav, CZ;

TEXACO DEVELOPMENT
CORPORATION, New York, NY,
US;

TEXTILMA AG, Hergiswil, CH;

THERABEL INDUSTRIES S.A., La
Seyne-Sur-Mer, FR;

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

THE WELLCOME FOUNDATION
LIMITED, Greenford, GB;

THOMSON CONSUMER
ELECTRONICS, Inc., Indianapolis,
IN, US;

UMAREX SPORTWAFFEN GMBH
& CO. KG, Arnsberg, DE;

Ústav makromolekulární chemie
AVČR, Praha 6, CZ;

VARTA BATTERIE
AKTIENGESELLSCHAFT,
Hannover, DE;

VEAG - Vereinigte Energiewerke
AG, Berlin, DE;

VERTEX PHARMACEUTICALS
INCORPORATED, Cambridge, MA,
US;

VISCOLUBE ITALIANA S.P.A.,
Pieve Fissiraga, IT;

287409

287409

287438

287399

287380

287462

287450

287431

287359

287400

287443

287413

287412

287429

287433

287439

287421

287385

287404

287405

287448

287354

287375

287376

287416

287430

287392

287415

287461

287444

287384

287406

287370

287454

287449

287403

287456

287452

287408

287371

287393

287374

287353

287442

287401

287388

287440

287355

287382

287387

287396

287418

C 05 F 3/00

C 05 F 3/00

B 07 B 1/18

B 23 D 77/02

C 07 C 53/06

C 12 C 11/07

G 01 V 3/15

C 07 D 487/08

A 61 K 38/13

B 21 B 19/04

C 22 C 38/02

F 41 A 9/04

G 01 D 3/00

D 01 H 4/08

D 01 H 7/86

H 01 K 1/46

B 31 F 1/12

A 61 L 2/08

C 07 H 17/08

C 08 F 10/00

C 08 F 10/02

B 22 D 33/04

C 09 D 175/04

C 09 D 175/04

C 07 D 261/08

C 07 D 305/14

D 01 H 4/12

A 23 C 11/02

C 07 C 315/04

F 25 B 1/00

G 11 B 7/08

C 07 C 61/20

A 61 K 31/435

C 02 F 1/76

C 08 F 10/00

A 23 N 7/00

C 07 C 405/00

C 01 B 11/02

B 60 P 3/16

B 62 D 25/14

C 10 J 3/46

D 03 D 47/30

C 07 D 413/04

A 61 F 13/539

C 07 D 239/48

H 04 N 5/05

F 41 B 11/06

C 08 F 120/18

H 01 M 4/50

B 01 F 3/12

C 07 D 211/60

C 10 M 175/00
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VÍTEK Miloslav Ing., Vizovice, CZ;

VÚP PRAHA, Praha 10, CZ;

VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-
TECHNOLOGICKÁ, Praha, CZ;

VÝZKUMNÝ ÚSTAV
PIVOVARSKÝ A SLADAŘSKÝ A.
S., Praha, CZ;

WESTINGHOUSE ELECTRIC
CORP., Pittsburgh, PA, US;

WILHELM MERKLE,
SCHWEISSMASCHINENBAU
GMBH, Kötz, DE;

Wolff Walsrode AG, Walsrode, DE;

ZENECA LIMITED, London, GB;

ZENECA LIMITED, London, GB;

ZENECA LIMITED, London, GB;

287437

287369

287431

287385

287436

287455

287377

287362

287368

287397

C 10 B 49/02

A 23 L 1/08

C 07 D 487/08

A 61 L 2/08

G 01 M 19/00

B 23 K 9/09

B 32 B 27/32

A 01 N 43/70

A 01 N 25/00

C 07 C 17/10
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10392
10393
10394
10395
10396
10397
10398
10399
10400
10401
10402
10403
10404
10405
10406
10407
10408
10409
10410
10411
10412
10413
10414
10415
10416
10417
10418
10419
10420
10421
10422
10423
10424
10425
10426
10427
10428
10429
10430
10431
10432
10433
10434
10435
10436
10437
10438
10439
10440
10441
10442
10443
10444
10445
10446
10447
10448
10449
10450
10451
10452
10453
10454
10455
10456
10457
10458
10459
10460
10461
10462
10463
10464
10465
10466
10467
10468
10469

10470
10471
10472
10473
10474
10475
10476
10477
10478
10479
10480

F23L 7/00
F24J 2/04
H01L 23/40
B65D 47/30
E05B 65/20
F27B 7/32
C02F 1/32
E02F 3/24
F03D 11/00
E05B 65/19
G01J 3/00
H05K 7/00
A01C 5/06
A01K 23/00
E03F 1/00
B60R 1/08
A61K 31/137
C12C 13/02
H04N 7/56
A63B 31/00
C02F 3/00
G09F 13/00
E06C 1/56
E05B 25/00
E02B 3/12
B42F 17/08
G01N 23/09
A63H 27/18
G01K 17/06
B65D 1/32
B42D 1/06
A23L 1/10
E04B 1/19
B62B 19/04
E01F 8/00
A63H 33/04
G06F 13/00
A63H 33/42
F17C 13/00
A47J 27/21
G01G 9/00
E01B 35/00
B24B 23/02
F41A 19/00
H01H 85/30
H01H 33/00
A61K 33/06
F28D 1/00
F42B 12/38
F02B 47/02
B27C 1/00
A47B 96/02
B22D 41/02
B63H 1/28
B22D 11/128
B21B 15/00
B21D 3/00
B22D 45/00
B25C 1/02
B26B 3/03
B60B 37/00
G09F 1/00
B21D 43/00
B21D 43/26
F17D 5/06
E05B 61/00
B29C 65/44
A47L 9/00
A47C 21/04
E04B 1/24
E04C 3/08
E04C 3/28
E04F 15/18
B23K 7/10
F24D 15/04
A47L 9/00
B21H 1/10
B64C 31/024

E05B 65/48
B42D 3/00
E06B 3/36
G01N 31/22
E05B 65/00
A47K 3/40
F02F 1/18
B21D 7/04
A01B 71/06
A01K 27/00
B61C 15/10

FG1K Zapsané užitné vzory
V období uzávěrky tohoto čísla Věstníku zapsal Úřad průmyslového vlastnictví tyto užitné vzory.
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A 01 B 71/06

A 01 C 5/06, A 01 C 7/20, A 01 C 7/16

A 01 K 23/00, A 01 K 1/035, A 01 K 1/015

A 01 K 27/00, G 09 F 21/00, G 09 F 19/22, E 01 F
9/00

A 23 L 1/10, A 21 D 8/06

A 47 B 96/02

A 47 C 21/04, H 05 B 3/18

A 47 J 27/21, A 47 J 27/62

A 47 K 3/40, A 47 K 3/162

A 47 L 9/00

A 47 L 9/00, A 47 L 9/14

A 61 K 31/137, A 61 K 31/5415, A 61 P 27/02

10478

10404

10405

10479

10423

10443

10460

10431

10475

10467

10459

10408

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

29.09.2000

01.09.2000

01.09.2000

29.09.2000

14.09.2000

22.09.2000

29.09.2000

14.09.2000

29.09.2000

29.09.2000

29.09.2000

08.09.2000

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

2000-11111

2000-10979

2000-11000

2000-11124

2000-10748

2000-10838

2000-10756

2000-11030

2000-11068

2000-10917

2000-10534

2000-10987

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

OLMR Jaroslav Jiří Ing. PhDr., Praha, CZ;

TKÁČ Jozef Ing., Trnava, SK;
MAŠEK Jozef Ing., Piešťany, SK;

KERAMOST, A.S., Most, CZ;

HAVLOVÁ Klára, Hradec Králové, CZ;
REJMONT Jaroslav, Ústí u Staré Paky, CZ;

PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY, A.S.,
Klatovy, CZ;

KOVONA SYSTEM, A.S., Karviná, CZ;

RADA Josef, Praha, CZ;

ZELMER BOHEMIA, S.R.O., Těrlicko, CZ;

RAVAK A.S., Příbram, CZ;

ETA A.S., Hlinsko, CZ;

ETA A.S., Hlinsko, CZ;

UNIMED PHARMA SPOL. S R.O., Bratislava, SK;

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Uspořádání nezávislého náhonu vývodových
hřídelů malotraktoru

Dvoukotoučová výsevná jednotka

Stelivo na bázi bentonitu

Obojek pro domácí zvíře

Chipsy

Police regálu

Plošný nízkoteplotní elektrický ohřívač

Varná konvice

Vanička, zejména pro sprchové kouty

Dvojčinné kulisové pantové zavěšení víčka
prostoru pro uložení příslušenství vysavače

Ústrojí pro aretaci víka v plášti vysavače

Oftalmologický přípravek s antialergickým
účinkem

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

20.12.1999
1999/0338
SK

(32)
(31)
(33)

28.08.2000

10.07.2000

14.07.2000

31.08.2000

10.05.2000

30.05.2000

12.05.2000

27.07.2000

10.08.2000

23.06.2000

21.03.2000

12.07.2000

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

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

Vaněk Ladislav Ing., Ortenovo nám. 6, Praha 7,
17000;

Brykner Jan, Resslova 741, Hradec Králové, 50002;

Müller Václav, Filipova 2016, Praha 4, 14800;

Šimíček Adolf, Zřídelní 155, Ostrava - Lhotka, 72528;

Pacl Václav, Na nábřeží 109, Havířov, 73601;

Karas Miroslav ing., Strakonická 352, Příbram V,
26105;

PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1273, Praha
4, 14021;

Kubíčková Květoslava Ing., Doubravčická 2201, Praha
10, 10000;

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

Olmr Jaroslav Jiří Ing. PhDr., Praha, CZ;

Tkáč Jozef Ing., Trnava, SK;
Mašek Jozef Ing., Piešťany, SK;

Toman Viliam, Most, CZ;

Havlová Klára, Hradec Králové, CZ;
Rejmont Jaroslav, Ústí u Staré Paky, CZ;

Novák Jiří Ing., Sušice, CZ;
Kindlmann Zdeněk, Domažlice, CZ;

Wawreczka Jindřich Ing., Karviná, CZ;

Rada Josef, Praha, CZ;

Madera Boguslav Dr. Inž., Rzeszów, PL;

Šinákl Jaroslav ing., Praha, CZ;

Lacina Lubomír, Hlinsko, CZ;
Horák Ota, Prosetín, CZ;
Vyhnálek Jan, Hlinsko, CZ;
Sedlák Josef, Hlinsko, CZ;

Lacina Lubomír, Hlinsko, CZ;
Horák Ota, Prosetín, CZ;
Sedlák Josef Ing., Hlinsko, CZ;
Vyhnálek Jan, Hlinsko, CZ;

Ambró Jozef Ing., Gbelce, SK;
Jančus Vladimír Mgr., Bratislava, SK;

(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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A 61 K 33/06, A 61 K 38/39, A 61 K 33/10, A 61 K
33/42, A 61 K 33/26, A 61 K 33/34, A 61 K 33/30, C
07 C 401/00, A 61 P 19/10, A 61 P 3/02

A 63 B 31/00

A 63 H 27/18, A 63 H 27/00

A 63 H 33/04, A 63 H 33/06, A 63 F 9/12

A 63 H 33/42, A 63 H 33/04, A 63 H 33/06, G 09 D
3/00

B 21 B 15/00, B 21 B 39/20

B 21 D 3/00, B 21 B 15/00

B 21 D 43/00, B 65 G 47/08, B 65 G 47/52

B 21 D 43/26

B 21 D 7/04, B 21 D 7/00

B 21 H 1/10, B 21 H 1/04

B 22 D 11/128

B 22 D 41/02, B 22 D 27/00, C 21 C 7/00

B 22 D 45/00, C 21 C 7/00

10438

10411

10419

10427

10429

10447

10448

10454

10455

10477

10468

10446

10444

10449

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

14.09.2000

08.09.2000

08.09.2000

14.09.2000

14.09.2000

22.09.2000

22.09.2000

22.09.2000

22.09.2000

29.09.2000

29.09.2000

22.09.2000

22.09.2000

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

2000-11080

2000-11012

2000-11046

2000-10900

2000-11013

2000-10971

2000-10972

2000-11078

2000-11079

2000-11108

2000-11009

2000-10970

2000-10843

2000-10980

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

CICHÝ Dalibor, Kyjov, CZ;

NOVÁKOVÁ Alena Mgr., Praha, CZ;

KLEIN Michal, Dlouhá Loučka, CZ;

SELUCKÝ David, Přerov, CZ;

HRUBÁ Mirka, Praha, CZ;

ŽĎAS, A.S., Žďár nad Sázavou, CZ;

ŽĎAS, A.S., Žďár nad Sázavou, CZ;

ŽĎAS, A .S, Žďár nad Sázavou, CZ;

ŽĎAS, A. S., Žďár nad Sázavou, CZ;

V. RACEK-ZEMĚDĚLSKÉ TECHNOLOGIE, Dražice,
CZ;

MAĎA Radim, Ostrava, CZ;

ŽĎAS, A.S., Žďár nad Sázavou, CZ;

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY A.S., Třinec, CZ;

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Potravinářský nebo farmaceutický přípravek pro
prevenci a léčení osteoporózy

Závěsné plavecké náčiní

Stínová a siluetová polomaketa, zejména
házedel či vrhadel ve tvaru letadel nebo raket

Stavebnice

Kalendář

Hranidlo provalků

Zařízení rovnacích lisů

Nakládací a rozdružovací zařízení

Zarážka dopravníku s opěrnou kladkou

Kladka pro ohyb oválné tenkostěnné trubky

Vícedílný profilovací válec

Zařízení výsuvných zarážek kontilití

Zařízení pro vymezení reakční zóny

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

14.08.2000

20.07.2000

03.08.2000

21.06.2000

20.07.2000

07.07.2000

07.07.2000

14.08.2000

14.08.2000

28.08.2000

20.07.2000

07.07.2000

31.05.2000

10.07.2000

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

Svobodová Ludmila Mgr., Bělohorská 110, Praha 6,
16900;

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

Walter Jiří Ing., Počernická 54, Praha 10, 10800;

Koňák Antonín, Karla Čapka 808, Milevsko, 39901;

Šimíček Adolf, Zřídelní 155, Ostrava - Lhotka, 72528;

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

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

Cichý Dalibor, Kyjov, CZ;

Nováková Alena Mgr., Praha, CZ;

Klein Michal, Dlouhá Loučka, CZ;

Selucký David, Přerov, CZ;

Hrubá Mirka, Praha, CZ;

Aldorf Jan Ing., Žďár nad Sázavou, CZ;
Chudovský Zdeněk Ing., Žďár nad Sázavou, CZ;
Musil Antonín Ing., Nové Veselí, CZ;

Aldorf Jan Ing., Žďár nad Sázavou, CZ;
Fejt Václav Ing., Nížkov, CZ;

Aldorf Jan Ing., Žďár nad Sázavou, CZ;

Aldorf Jan Ing., Žďár nad Sázavou, CZ;
Fejt Václav Ing., Nížkov, CZ;

Fuka Antonín, Stádlec, CZ;

Maďa Radim, Ostrava, CZ;

Aldorf Jan Ing., Žďár nad Sázavou, CZ;
Maixner Jiří Ing., Žďár nad Sázavou, CZ;

Tomanek František Ing., Ropice, CZ;
Cieslar Milan Ing., Bystřice nad Olší, CZ;
Bischof Robert Ing., Jablunkov, CZ;
Feber Antonín, Jablunkov, 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)

7 (51)

7 (51)
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B 23 K 7/10, B 23 K 7/00, B 23 K 10/00

B 24 B 23/02

B 25 C 1/02

B 26 B 3/03

B 27 C 1/00, B 27 C 1/14

B 29 C 65/44, B 29 C 65/58

B 42 D 1/06, B 42 D 5/04

B 42 D 3/00

B 42 F 17/08

B 60 B 37/00

B 60 R 1/08

B 61 C 15/10, B 60 B 39/04, B 60 B 39/02, B 60 B
39/00

B 62 B 19/04, B 62 B 19/00, B 62 B 13/18

10465

10434

10450

10451

10442

10458

10422

10471

10417

10452

10407

10480

10425

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

22.09.2000

29.09.2000

14.09.2000

22.09.2000

22.09.2000

22.09.2000

29.09.2000

14.09.2000

29.09.2000

08.09.2000

22.09.2000

01.09.2000

29.09.2000

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

2000-10869

2000-11051

2000-11008

2000-11015

2000-10742

2000-10411

2000-10709

2000-11042

2000-11039

2000-11047

2000-11003

2000-11141

2000-10797

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY A.S., Třinec, CZ;

HADYNA-INTERNATIONAL, SPOL. S R.O.,
Ostrava, CZ;

VÍTKOVICE, A.S., Ostrava, CZ;

WEBA WERKZEUGBAU BETRIEBS GMBH, Steyr,
AT;

PÁNIKOVÁ Zdena, Svätý Jur, SK;

LACHMAN Jiří, Nová Role, CZ;

BTV PLAST S.R.O., Jablonec nad Nisou, CZ;

NAKLADATELSTVÍ X-EGEM S.R.O., Praha, CZ

LINART Pavel, Petřvald u Nového Jičína, CZ;

IMP-PRESS, S.R.O., Třebíč, CZ;

VÍT Václav, Hrobce, CZ;

BRŮŽIČKA Arnošt, Brno, CZ;

DIOSS ELCOM S.R.O., Plzeň, CZ;

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Podavač plných a plněných profilů

Zařízení pro řezání průniku trubek

Přípravek pro upnutí ruční brusky

Mechanické kladivo pro zatloukání hřebíků
spojených do hřebíkového pásu

Přestavitelný nástavec na nůž

Rameno pravítka srovnávací frézky

Spoj plastového galvanicky pokoveného dílu s
jedním nebo více plasty

Variabilní návod, receptář, nebo nabídkový
soubor

Plošný útvar pro výrobu překládaných obalů

Krabicový šanon

Řízená náprava motorových vozidel

Zařízení pro stranové vidění u automobilu

Sypač písku pro tramvaje

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

21.07.1999
1999/214
SK

(32)
(31)
(33)

09.06.2000

04.08.2000

19.07.2000

20.07.2000

09.05.2000

21.02.2000

28.04.2000

02.06.2000

02.08.2000

03.08.2000

14.07.2000

06.09.2000

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

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

Rylková Iva Ing., Polská 1525, Ostrava - Poruba,
70800;

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

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

Kolátor Kamil, Lučanská 5, Jablonec nad Nisou,
46602;

Walter Jiří Ing., Počernická 54, Praha 10, 10800;

Svorník Jan, Smetanovo náměstí 1, Ostrava -
Moravská Ostrava, 70200;

Langhans Jiří Ing., Krajinova 805/7, Třebíč, 67401;

Holas Antonín Ing., Křížová 4, Brno, 60300;

Holas Antonín Ing., Křížová 4, Brno, 60300;

Feiferlík Václav Ing., Žlutická 10, Plzeň, 32329;

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

Maryniok Řehoř, Bystřice nad Olší, CZ;

Hadyna Daniel, Horní Suchá, CZ;
Cichý Valdemar, Dobratice, CZ;

Václavík Petr, Ostrava, CZ;
Hajostek Petr, Ostrava, CZ;

Konečná Alena RNDr. CSc., Olomouc, CZ;

Pániková Zdena, Svätý Jur, SK;

Lachman Jiří, Nová Role, CZ;

Kalina Miroslav ing., Jablonec nad Nisou, CZ;

Egem Oldřich, Dobřichovice, CZ;

Linart Pavel, Petřvald u Nového Jičína, CZ;

Štrbák Milan, Třebíč, CZ;

Vít Václav, Hrobce, CZ;

Brůžička Arnošt, Brno, CZ;

Čechura Josef Ing., Plzeň, 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)

7 (51)
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B 63 H 1/28, B 63 H 11/08

B 64 C 31/024, B 64 B 1/58

B 65 D 1/32, B 65 D 17/00

B 65 D 47/30

C 02 F 1/32

C 02 F 3/00, C 02 F 3/02

C 12 C 13/02

E 01 B 35/00

E 01 F 8/00, E 04 B 1/86, E 04 B 1/84

E 02 B 3/12, E 02 B 3/04

E 02 F 3/24, E 02 F 3/22

E 03 F 1/00

10445

10469

10421

10395

10398

10412

10409

10433

10426

10416

10399

10406

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

14.09.2000

22.09.2000

29.09.2000

14.09.2000

01.09.2000

01.09.2000

08.09.2000

08.09.2000

14.09.2000

14.09.2000

08.09.2000

01.09.2000

01.09.2000

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

2000-10925

2000-11020

2000-10655

2000-10860

2000-10899

2000-11025

2000-11004

2000-11045

2000-10848

2000-11038

2000-10901

2000-11002

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

MINAŘÍK Zdeněk, Jihlava, CZ;

PADALÍK Vladislav, Praha, CZ;

CHADIMA Jaroslav, Praha, CZ;

TURČÍN Vavřinec, Dolní Dunajovice, CZ;

DGF A.S., Moravská Třebová, CZ;

KAŠTÁNEK František Prof. Ing. DrSc, Kladno, CZ;
KAŠÁK Lubomír Ing., Příbram, CZ;

ARKO TECHNOLOGY, A.S., Brno, CZ;

CHLÁDEK Ladislav, Praha, CZ;

ZDENĚK ŠTĚPÁN MĚŘENÍ TECHNICKÝCH
PARAMETRŮ KOLEJOVÝCH DRAH, Brno, CZ;

FRANTA Jiří, Sezimovo Ústí, CZ;

RUBENA A.S., HRADEC KRÁLOVÉ, Náchod, CZ;

UNEX A.S., Uničov, CZ;

CHLÁDEK A TINTĚRA A.S., Litoměřice, CZ;

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Jízdní kolo pro jízdu na sněhu

Proudový lodní pohon

Hybridní letadlo

Obal k jednorázovému uzavírání tekuté,
pastovité nebo sypké náplně

Ventil tlakové lahve

Zařízení pro dekontaminaci vod znečištěných
organickými látkami

Biologická čistírna odpadních vod

Jednonádobová varna pro výrobu pivovarské
mladiny

Konzolová zajišťovací značka

Protihlukový pohltivý plastový panel

Segment protipovodňové stěny na bázi vodou
plnitelného vaku

Uložení kolesa na hřídeli

Deskový uzávěr potrubí s pneumatickým
ovládáním

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

23.05.2000

26.06.2000

25.07.2000

14.04.2000

07.06.2000

20.06.2000

26.07.2000

18.07.2000

03.08.2000

01.06.2000

02.08.2000

21.06.2000

14.07.2000

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

Baumová Radmila Ing., Nádražní 29, Žďár nad
Sázavou, 59101;

Král Jiří Ing., Štěpánská 45, Praha 1, 11000;

Janoštík Jiří Ing., Lorencova 9, Zlín, 76001;

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

Studený Oldřich JUDr., Komunardů 36, Praha 7,
17000;

Markes Libor Ing., Grohova 54, Brno, 60200;

Musil Dobroslav Ing., Cejl 38, Brno, 60200;

Görig Jan Ing., Třída T. Bati 299, Zlín, 76422;

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

Střelák Jiří Ing., Pařížská 17, Praha 1, 11000;

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

Minařík Zdeněk, Jihlava, CZ;

Padalík Vladislav, Praha, CZ;

Chadima Jaroslav, Praha, CZ;

Turčín Vavřinec, Dolní Dunajovice, CZ;

Zukal Pavel, Moravská Třebová, CZ;
Rada Lubomír Ing., Moravská Třebová, CZ;
Lude Heinz, Gleina, DE;
Eggert Armin, Bad Sulza, DE;

Kaštánek František Prof. Ing. DrSc, Kladno, CZ;
Kašák Lubomír Ing., Příbram, CZ;

Strouhal Jiří Ing., Brno, CZ;
Sýkora Karel Ing., České Budějovice, CZ;

Chládek Ladislav, Praha, CZ;

Štěpán Zdeněk, Brno, CZ;

Franta Jiří, Sezimovo Ústí, CZ;
Pešat Petr ing., Zlín, CZ;

Roubík Josef, Náchod, CZ;
Holeček Petr Ing., Náchod, CZ;
Vik Milan Ing., Náchod, CZ;
Čepek Václav, Nové Město nad Metují, CZ;

Konečný Jiří, Uničov, CZ;

Hájek Jaromír, Litoměřice, CZ;
Kýhos Karel, Praha, 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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E 04 B 1/19, E 04 B 1/58, F 16 B 7/18

E 04 B 1/24, E 04 B 1/18, E 02 D 27/01

E 04 C 3/08, E 04 C 3/32

E 04 C 3/28, E 04 C 3/36

E 04 F 15/18, E 04 B 1/64

E 05 B 25/00, E 05 B 19/26

E 05 B 61/00

E 05 B 65/00, E 05 B 65/20

E 05 B 65/19

E 05 B 65/20, E 05 B 65/36

E 05 B 65/48

E 06 B 3/36, E 06 B 3/96, E 06 B 3/984

E 06 C 1/56, E 06 C 1/38

10424

10461

10462

10463

10464

10415

10457

10474

10401

10396

10470

10472

10414

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

14.09.2000

29.09.2000

29.09.2000

29.09.2000

29.09.2000

08.09.2000

22.09.2000

29.09.2000

01.09.2000

01.09.2000

29.09.2000

29.09.2000

08.09.2000

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

2000-10784

2000-10823

2000-10824

2000-10826

2000-10851

2000-11036

2000-11093

2000-11060

2000-10918

2000-10863

2000-11028

2000-11044

2000-11032

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

ŠTULÁK Stanislav Ing., Žiar nad Hronom, SK;

DANKO Vladimír ing., Opava, CZ;

DANKO Vladimír ing., Opava, CZ;

DOPRAVNÍ STAVBY UHERSKÉ HRADIŠTĚ A.S.,
Uherské Hradiště, CZ;
MOSEV OLOMOUC, S.R.O., Olomouc, CZ;

DRÁPALÍK Jiří Ing., Chrudim, CZ;

KUDRNA Pavel, Praha, CZ;

PERLAX, S.R.O., Havířov, CZ;

KAROSA, A.S., Vysoké Mýto, CZ;

BRANO A.S., Hradec nad Moravicí, CZ;

MOLPÍR SPOL. S R.O., Smolenice, SK;

VUJČIČ Štěpán, Praha, CZ;

EPIMEX SPOL. S R.O., Klášterec nad Ohří, CZ;

NOVOTNÝ Dalibor, Svitavy, CZ;

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Spojovací prvek na spojování tyčí do prostorových
tyčových konstrukcí

Ocelová konstrukce jednopodlažní haly

Ocelový příhradový prvek

Nosník z plastu

Izolační deska

Cylindrická vložka zámku s magnetickým
klíčem

Panikový zámek

Dveře kabiny řidiče

Pojistka zámku kapoty motorového vozidla

Prípravok na spojovanie tiahel centrálného
uzamykania osobných automobilov

Oko k petlici na zámek a jeho spojení s
objektem

Dřevěné okno

Otočný žebřík

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

13.01.2000

20.07.1999

2000/8

1999/211

SK

SK

(32)

(32)

(31)

(31)

(33)

(33)

19.05.2000

29.05.2000

29.05.2000

29.05.2000

02.06.2000

01.08.2000

18.08.2000

08.08.2000

23.06.2000

07.06.2000

26.07.2000

02.08.2000

28.07.2000

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

Langrová Irena, Riegrova 1, Plzeň, 30111;

Kouřil Jiří Ing., Kořenského 31, Ostrava 3, 70300;

Kouřil Jiří Ing., Kořenského 31, Ostrava 3, 70300;

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

Musil Dobroslav Ing., Cejl 97, Brno, 65918;

Pacl Václav, Okrajová 4a, Havířov, 73601;

Pospíšil Karel Ing., Plzeňská 218, Praha 5, 15000;

Müller Václav, Filipova 2016, Praha 4, 14800;

Kubíčková Květoslava Ing., Doubravčická 2201, Praha
10, 10000;

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

Král Jiří Ing., Štěpánská 45, Praha 1, 11000;

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

Štulák Stanislav Ing., Žiar nad Hronom, SK;

Danko Vladimír ing., Opava, CZ;

Danko Vladimír ing., Opava, CZ;

Stuchlý Bedřich, Šumperk, CZ;

Drápalík Jiří Ing., Chrudim, CZ;

Kudrna Pavel, Praha, CZ;

Chautur Jaroslav, Havířov, CZ;

Houžvička Jan, Vysoké Mýto, CZ;

Dostál Vladimír Ing., Opava, CZ;

Hostin Josef Ing., Smolenice, SK;

Vujčič Štěpán, Praha, CZ;

Eliáš Lubomír Ing., Klášterec nad Ohří, CZ;
Mráz Petr Ing., Uherčice, CZ;

Novotný Dalibor, Svitavy, 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)

7 (51)
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F 02 B 47/02, F 02 M 25/032

F 02 F 1/18, F 16 J 10/00

F 03 D 11/00, B 64 B 1/00

F 17 C 13/00

F 17 D 5/06, F 16 K 31/05

F 23 L 7/00

F 24 D 15/04, F 25 B 30/00

F 24 J 2/04, F 24 J 2/46

F 27 B 7/32, F 27 D 3/00

F 28 D 1/00

F 41 A 19/00

F 42 B 12/38, F 21 L 17/00

G 01 G 9/00, G 01 G 7/00

10441

10476

10400

10430

10456

10392

10466

10393

10397

10439

10435

10440

10432

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

22.09.2000

29.09.2000

01.09.2000

14.09.2000

22.09.2000

01.09.2000

29.09.2000

01.09.2000

01.09.2000

14.09.2000

14.09.2000

22.09.2000

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

2000-10644

2000-11094

2000-10910

2000-11023

2000-11086

2000-10350

2000-10895

2000-10649

2000-10892

2000-11084

2000-11061

2000-10639

2000-11043

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

PARCHANSKÝ František Ing., Karviná, CZ;

BLATA Pavel, Blansko, CZ;
JAROŠ Karel doc. ing. CSc., Brno, CZ;

LIGNOCARBON, S. R. O., Žďár u Mnichova Hradiště,
CZ;

FMP S.R.O., Praha, CZ;

ARMAGAS S.R.O., Třinec, CZ;

FEJFAR Ota, Nová Paka, CZ;
FEJFAR Ota ml., Nová Paka, CZ;
FEJFAR Ladislav, Nová Paka, CZ;
FEJFAROVÁ Lidmila, Nová Paka, CZ;

KLAZAR Luděk Ing., Litomyšl, CZ;
PETRÁK Jiří Prof. Ing. CSc., Praha, CZ;

ZAJÍČEK Jaroslav, Vlašim, CZ;

MARTAUZ Pavel Ing., Ladce, SK;
KOSTKA Jozef Ing., Dubnica nad Váhom, SK;

ARPOKO, S.R.O., Opatovice nad Labem, CZ;

ČESKÁ ZBROJOVKA, A.S., Uherský Brod, CZ;

SELLIER A BELLOT A.S., Vlašim, CZ;

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Zařízení na přeměnu vody v páru

Válec dvoudobého spalovacího motoru

Větrné energetické zařízení

Stavitelný držák potrubních uzávěrů, zejména
kulových uzávěrů plynu v rozvodných skříních

Havarijní ventil elektrický

Přídavné zařízení k intenzifikaci spalovacího
procesu

Hybridní tepelné čerpadlo

Teplosměnný stavebnicový polykarbonátový
skelet

Zařízení pro dávkování pevných paliv do rotační
pece

Ohřívač vody

Spoušťový mechanizmus pušek, zejména
sportovních malorážek

Svítící střela

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

12.04.2000

18.08.2000

21.08.1996

25.07.2000

16.08.2000

02.02.2000

19.06.2000

13.04.2000

19.06.2000

15.08.2000

08.08.2000

12.04.2000

02.08.2000

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

Vandělíková Jana Ing., Petrská 12, Praha 1, 11000;

Jíra Vladimír, Kovanecká 2112/18, Praha 9, 19000;

Chwistek Jan Ing., Nám. ČSA č.3, Český Těšín, 73701;

Fejfar Ota ml., Hermanice 89, Nová Paka, 50901;

Ziegrosser Miroslav, Pernerova 10, Praha 8, 18600;

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

Brykner Jan, Resslova 741, Hradec Králové, 50002;

Kühnel Egon, Oblá 56, Brno, 63400;

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

Parchanský František Ing., Karviná, CZ;

Blata Pavel, Blansko, CZ;
Jaroš Karel doc. ing. CSc., Brno, CZ;

Pechar Ivo Mgr., Praha, CZ;

Machovec Pavel ing., Praha, CZ;

Adámek Alfred Ing., Český Těšín, CZ;
Koloničný Milan, Oldřichovice, CZ;
Prachowski Jan, Třinec, CZ;

Fejfar Ota, Nová Paka, CZ;
Fejfar Ota ml., Nová Paka, CZ;
Fejfar Ladislav, Nová Paka, CZ;
Fejfarová Lidmila, Nová Paka, CZ;

Klazar Luděk Ing., Litomyšl, CZ;
Petrák Jiří Prof. Ing. CSc., Praha, CZ;

Zajíček Jaroslav, Vlašim, CZ;

Martauz Pavel Ing., Ladce, SK;
Kostka Jozef Ing., Dubnica nad Váhom, SK;

Štryncl Vladimír Ing., Hradec Králové, CZ;

Šustek Václav, Uherský Brod, CZ;

Svachouček Václav ing. CSc., Vlašim, CZ;
Limburk František, Vlašim, 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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G 01 J 3/00

G 01 K 17/06

G 01 N 23/09, G 01 N 23/12, G 01 N 23/202

G 01 N 31/22

G 06 F 13/00, G 09 F 19/00

G 09 F 1/00

G 09 F 13/00

H 01 H 33/00

H 01 H 85/30, G 08 C 25/00

H 01 L 23/40

H 04 N 7/56, H 04 N 5/04

10402

10420

10418

10473

10428

10453

10413

10437

10436

10394

10410

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

14.09.2000

01.09.2000

08.09.2000

08.09.2000

29.09.2000

14.09.2000

22.09.2000

08.09.2000

14.09.2000

14.09.2000

01.09.2000

08.09.2000

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

(47)

2000-10931

2000-11052

2000-11040

2000-11056

2000-10986

2000-11070

2000-11027

2000-11074

2000-11069

2000-10670

2000-11006

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

ÚSTAV FYZIKY ATMOSFÉRY AV ČR, Praha, CZ;

ŠPATENKA Petr Doc. RNDr. CSc., České Budějovice,
CZ;

PATOČKA Josef Doc. Ing. CSc., Liberec, CZ;
VITAMVÁS Zdeněk Ing. CSc., Liberec, CZ;

I & C ENERGO S.R.O. DIVIZE MORAVA, Dukovany,
CZ;

ORITEST SPOL. S R.O., Praha, CZ;

SUPERMARKET AUTOMATION SYSTEMS, SPOL.
S R.O., Praha, CZ;

PRESTIGE - M  S.R.O., Liberec, CZ;

SOUKUP Vladimír, Strakonice, CZ;

DRIBO S. R. O., Brno, CZ;

OEZ LETOHRAD S.R.O., Letohrad, CZ;

POLOVODIČE, A.S., Praha, CZ;

OTISK Milan, Velká Polom, CZ;
BURGER Oldřich, Klimkovice, CZ;

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Měřič hmotnosti námrazy

Kompaktní přístroj na snímání, měření a
zobrazování optických spekter

Poměrový indikátor napájený elektrickou
energií

Zařízení pro kontinuální měření koncentrace
kyseliny borité

Souprava simulačních trubiček ST-1 pro imitaci
bojových otravných látek

Veřejný informační systém

Výrobek s charakterem propagační karty,
informační karty, pohlednice či přání

Osvětlená reklamní lahev na nápoje

Jednopólový spínací prvek vysokého napětí

Zařízení pro dálkovou signalizaci provozního
stavu v elektrických přístrojích instalovaných
tavných pojistek

Výkonový polovodičový měnič

Zapojení synchronního vykrývacího vysílače

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

28.06.2000

04.08.2000

02.08.2000

07.08.2000

12.07.2000

10.08.2000

26.07.2000

10.08.2000

10.08.2000

19.04.2000

19.07.2000

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

Patentové a licenční služby KAV ČR, tř. Politických
vězňů 7, Praha 1, 11121;

Sedlák Jiří Ing., Pražská 58, České Budějovice, 37004;

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

Langhans Jiří Ing., Krajinova  805/7, Třebíč, 67401;

Loskotová Jarmila Ing., Kartouzská 4, Praha 5, 15021;

Strnad Václav Ing., Rychtářská 375/31, Liberec 14,
46014;

Sedlák Jiří Ing., Husova 16 P.O.BOX 1, České
Budějovice, 37001;

Pospíchalová Marie, Šedivská 339, Letohrad, 56151;

Větrovský Zdeněk, Sokola Tůmy 1, Ostrava, 70900;

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

(74)

Chum Jaroslav Ing., Praha, CZ;
Vojta Jaroslav Ing., Praha, CZ;
Fišák Jaroslav Ing., Praha, CZ;

Špatenka Petr Doc. RNDr. CSc., České Budějovice, CZ;

Patočka Josef Doc. Ing. CSc., Liberec, CZ;
Vitamvás Zdeněk Ing. CSc., Liberec, CZ;

Klimeš Jiří Ing., Rouchovany, CZ;

Pitschmann Vladimír, Praha, CZ;
Halámek Emil, Vyškov, CZ;
Tušarová Ivana, Praha, CZ;
Orel Josef, Praha, CZ;
Kobliha Zbyněk, Vyškov, CZ;
Veverka Václav, Vyškov, CZ;

Frouz Jan ing. CSc., Štěchovice, CZ;

Marek Záboj, Praha, CZ;
Lepa Jiří, Liberec, CZ;

Soukup Vladimír, Strakonice, CZ;

Bartoš Stanislav Ing., Brno, CZ;
Marek Josef Ing., Brno, CZ;
Vostrejž Petr Ing., Brno, CZ;

Štandera Zdeněk ing., Letohrad, CZ;

Laňka Jiří, Praha, CZ;
Venhoda Emil, Praha, CZ;

Otisk Milan, Velká Polom, CZ;
Burger Oldřich, Klimkovice, 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)
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H 05 K 7/00, H 05 K 7/14
10403(11)

01.09.2000(47)

2000-10963(21)

TÓTH Jan, Velké Poříčí, CZ;(73)

Držák krytu(54)

04.07.2000(22)

Brykner Jan, Resslova 741, Hradec Králové, 50002;(74)

Tóth Jan, Velké Poříčí, CZ;(72)

7 (51)
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Seznam majitelů zapsaných užitných vzorů

ARKO TECHNOLOGY, A.S.,
Brno, CZ;

ARMAGAS S.R.O., Třinec, CZ;

ARPOKO, S.R.O., Opatovice
nad Labem, CZ;

BLATA Pavel, Blansko, CZ;

BRANO A.S., Hradec nad
Moravicí, CZ;

BRŮŽIČKA Arnošt, Brno, CZ;

BTV PLAST S.R.O., Jablonec
nad Nisou, CZ;

BURGER Oldřich, Klimkovice,
CZ;

CHADIMA Jaroslav, Praha, CZ;

CHLÁDEK Ladislav, Praha, CZ;

CHLÁDEK A TINTĚRA A.S.,
Litoměřice, CZ;

CICHÝ Dalibor, Kyjov, CZ;

ČESKÁ ZBROJOVKA, A.S.,
Uherský Brod, CZ;

DANKO Vladimír ing., Opava,
CZ;

DANKO Vladimír ing., Opava,
CZ;

DGF A.S., Moravská Třebová,
CZ;

DIOSS ELCOM S.R.O., Plzeň,
CZ;

DOPRAVNÍ STAVBY
UHERSKÉ HRADIŠTĚ A.S.,
Uherské Hradiště, CZ;

DRÁPALÍK Jiří Ing., Chrudim,
CZ;

DRIBO S. R. O., Brno, CZ;

EPIMEX SPOL. S R.O.,
Klášterec nad Ohří, CZ;

ETA A.S., Hlinsko, CZ;

ETA A.S., Hlinsko, CZ;

FEJFAR Ladislav, Nová Paka,
CZ;

FEJFAR Ota, Nová Paka, CZ;

FEJFAR Ota ml., Nová Paka,
CZ;

FEJFAROVÁ Lidmila, Nová
Paka, CZ;

FMP S.R.O., Praha, CZ;

FRANTA Jiří, Sezimovo Ústí,
CZ;

HADYNA-INTERNATIONAL,
SPOL. S R.O., Ostrava, CZ;

HAVLOVÁ Klára, Hradec
Králové, CZ;

HRUBÁ Mirka, Praha, CZ;

IMP-PRESS, S.R.O., Třebíč, CZ;

I & C ENERGO S.R.O. DIVIZE
MORAVA, Dukovany, CZ;

JAROŠ Karel doc. ing. CSc.,
Brno, CZ;

KAROSA, A.S., Vysoké Mýto,
CZ;

KAŠÁK Lubomír Ing., Příbram,
CZ;

KAŠTÁNEK František Prof.
Ing. DrSc, Kladno, CZ;

KERAMOST, A.S., Most, CZ;

KLAZAR Luděk Ing., Litomyšl,
CZ;

KLEIN Michal, Dlouhá Loučka,
CZ;

KOSTKA Jozef Ing., Dubnica
nad Váhom, SK;

KOVONA SYSTEM, A.S.,
Karviná, CZ;

KUDRNA Pavel, Praha, CZ;

LACHMAN Jiří, Nová Role, CZ;

LIGNOCARBON, S. R. O., Žďár
u Mnichova Hradiště, CZ;

LINART Pavel, Petřvald u
Nového Jičína, CZ;

MAĎA Radim, Ostrava, CZ;

MARTAUZ Pavel Ing., Ladce,
SK;

10412

10456

10439

10476

10401

10407

10458

10410

10469

10409

10406

10438

10435

10461

10462

10395

10480

10463

10464

10437

10472

10459

10467

10392

10392

10392

10392

10430

10426

10465

10479

10429

10417

10418

10476

10474

10398

10398

10405

10466

10419

10397

10443

10415

10442

10400

10471

10468

10397

C 02 F 3/00

F 17 D 5/06

F 28 D 1/00

F 02 F 1/18

E 05 B 65/19

B 60 R 1/08

B 29 C 65/44

H 04 N 7/56

B 64 C 31/024

C 12 C 13/02

E 03 F 1/00

A 61 K 33/06

F 41 A 19/00

E 04 B 1/24

E 04 C 3/08

B 65 D 47/30

B 61 C 15/10

E 04 C 3/28

E 04 F 15/18

H 01 H 33/00

E 06 B 3/36

A 47 L 9/00

A 47 L 9/00

F 23 L 7/00

F 23 L 7/00

F 23 L 7/00

F 23 L 7/00

F 17 C 13/00

E 01 F 8/00

B 23 K 7/10

A 01 K 27/00

A 63 H 33/42

B 42 F 17/08

G 01 N 23/09

F 02 F 1/18

E 05 B 65/00

C 02 F 1/32

C 02 F 1/32

A 01 K 23/00

F 24 D 15/04

A 63 H 27/18

F 27 B 7/32

A 47 B 96/02

E 05 B 25/00

B 27 C 1/00

F 03 D 11/00

B 42 D 3/00

B 21 H 1/10

F 27 B 7/32

(73) (11) (51) (73) (11) (51)



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 11 - 2000 - CZ, část A (zapsané užitné vzory) 159

MAŠEK Jozef Ing., Piešťany,
SK;

MINAŘÍK Zdeněk, Jihlava, CZ;

MOLPÍR SPOL. S R.O.,
Smolenice, SK;

MOSEV OLOMOUC, S.R.O.,
Olomouc, CZ;

NAKLADATELSTVÍ X-EGEM
S.R.O., Praha, CZ;

NOVÁKOVÁ Alena Mgr.,
Praha, CZ;

NOVOTNÝ Dalibor, Svitavy,
CZ;

OEZ LETOHRAD S.R.O.,
Letohrad, CZ;

OLMR Jaroslav Jiří Ing. PhDr.,
Praha, CZ;

ORITEST SPOL. S R.O., Praha,
CZ;

OTISK Milan, Velká Polom, CZ;

PADALÍK Vladislav, Praha, CZ;

PÁNIKOVÁ Zdena, Svätý Jur,
SK;

PARCHANSKÝ František Ing.,
Karviná, CZ;

PATOČKA Josef Doc. Ing. CSc.,
Liberec, CZ;

PEKÁRNY A CUKRÁRNY
KLATOVY, A.S., Klatovy, CZ;

PERLAX, S.R.O., Havířov, CZ;

PETRÁK Jiří Prof. Ing. CSc.,
Praha, CZ;

POLOVODIČE, A.S., Praha, CZ;

PRESTIGE - M  S.R.O., Liberec,
CZ;

RADA Josef, Praha, CZ;

RAVAK A.S., Příbram, CZ;

REJMONT Jaroslav, Ústí u Staré
Paky, CZ;

RUBENA A.S., HRADEC
KRÁLOVÉ, Náchod, CZ;

SELLIER A BELLOT A.S.,
Vlašim, CZ;

SELUCKÝ David, Přerov, CZ;

SOUKUP Vladimír, Strakonice,
CZ;

SUPERMARKET
AUTOMATION SYSTEMS,
SPOL. S R.O., Praha, CZ;

ŠPATENKA Petr Doc. RNDr.
CSc., České Budějovice, CZ;

ŠTULÁK Stanislav Ing., Žiar
nad Hronom, SK;

TKÁČ Jozef Ing., Trnava, SK;

TÓTH Jan, Velké Poříčí, CZ;

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY A.S.,
Třinec, CZ;

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY A.S.,
Třinec, CZ;

TURČÍN Vavřinec, Dolní
Dunajovice, CZ;

UNEX A.S., Uničov, CZ;

UNIMED PHARMA SPOL. S
R.O., Bratislava, SK;

ÚSTAV FYZIKY ATMOSFÉRY
AV ČR, Praha, CZ;

VÍT Václav, Hrobce, CZ;

VITAMVÁS Zdeněk Ing. CSc.,
Liberec, CZ;

VÍTKOVICE, A.S., Ostrava, CZ;

VUJČIČ Štěpán, Praha, CZ;

V. RACEK-ZEMĚDĚLSKÉ
TECHNOLOGIE, Dražice, CZ;

WEBA WERKZEUGBAU
BETRIEBS GMBH, Steyr, AT;

ZAJÍČEK Jaroslav, Vlašim, CZ;

ZDENĚK ŠTĚPÁN MĚŘENÍ
TECHNICKÝCH
PARAMETRŮ KOLEJOVÝCH
DRAH, Brno, CZ;

ZELMER BOHEMIA, S.R.O.,
Těrlicko, CZ;

ŽĎAS, A.S., Žďár nad Sázavou,
CZ;

ŽĎAS, A.S., Žďár nad Sázavou,
CZ;

ŽĎAS, A.S., Žďár nad Sázavou,
CZ;

ŽĎAS, A. S., Žďár nad Sázavou,
CZ;

ŽĎAS, A .S, Žďár nad Sázavou,
CZ;

10404

10425

10396

10463

10422

10411

10414

10436

10478

10473

10410

10445

10451

10441

10420

10423

10457

10466

10394

10453

10460

10475

10479

10416

10440

10427

10413

10428

10402

10424

10404

10403

10444

10449

10421

10399

10408

10432

10452

10420

10434

10470

10477

10450

10393

10433

10431

10446

10447

10448

10455

10454

A 01 C 5/06

B 62 B 19/04

E 05 B 65/20

E 04 C 3/28

B 42 D 1/06

A 63 B 31/00

E 06 C 1/56

H 01 H 85/30

A 01 B 71/06

G 01 N 31/22

H 04 N 7/56

B 63 H 1/28

B 26 B 3/03

F 02 B 47/02

G 01 K 17/06

A 23 L 1/10

E 05 B 61/00

F 24 D 15/04

H 01 L 23/40

G 09 F 1/00

A 47 C 21/04

A 47 K 3/40

A 01 K 27/00

E 02 B 3/12

F 42 B 12/38

A 63 H 33/04

G 09 F 13/00

G 06 F 13/00

G 01 J 3/00

E 04 B 1/19

A 01 C 5/06

H 05 K 7/00

B 22 D 41/02

B 22 D 45/00

B 65 D 1/32

E 02 F 3/24

A 61 K 31/137

G 01 G 9/00

B 60 B 37/00

G 01 K 17/06

B 24 B 23/02

E 05 B 65/48

B 21 D 7/04

B 25 C 1/02

F 24 J 2/04

E 01 B 35/00

A 47 J 27/21

B 22 D 11/128

B 21 B 15/00

B 21 D 3/00

B 21 D 43/26

B 21 D 43/00
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29809
29810
29811
29812
29813
29814
29815
29816
29817
29818
29819
29820
29821
29822
29823
29824
29825
29826
29827
29828
29829
29830
29831
29832
29833
29834
29835
29836
29837
29838
29839
29840
29841
29842
29843
29844
29845
29846
29847
29848

05-05
23-01
26-06
10-01
26-06
13-03
14-03
12-16
08-08
06-06
26-01
26-01
07-06
22-06
22-06
14-99
14-03
14-03
11-99
06-01
09-01
13-03
13-03
26-04
20-03
09-01
25-01
07-01
19-02
06-03
09-07
19-08
09-03
20-03
12-06
06-01
25-02
09-01
08-03
25-03

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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05-05

06-01

06-01

06-03

(51)

(51)

(51)

(51)

29809

29828

29844

29838

(11)

(11)

(11)

(11)

05.09.2000

20.09.2000

02.10.2000

20.09.2000

01.09.1999

24.05.2000

05.05.2000

15.05.2000

(22)

(22)

(22)

(22)

1999-31911

2000-32543

2000-32483

2000-32512

(21)

(21)

(21)

(21)

ZAPF CREATION AG, Rödental, DE;

CHAPELLIER-BORENSTEIN Marylene, Praha, CZ;

CHAPELLIER-BORENSTEIN Marylene, Praha, CZ;

TERCO, SPOL. S R.O., Praha, CZ;

(73)

(73)

(73)

(73)

Látka s dětským motivem

Sedací nábytek

Kanape

Konferenční stolek

(54)

(54)

(54)

(54)

02.03.1999(32)
4 99 02 363.3(31)
DE(33)

05.09.2000

20.09.2000

02.10.2000

20.09.2000

(45)

(45)

(45)

(45)

Koch Christel, Stuttgart, DE;

Chapellier-Borenstein Marylene, Praha, CZ;

Chapellier-Borenstein Marylene, Praha, CZ;

Švejcar Petr Ing., Praha, CZ;

(72)

(72)

(72)

(72)

(28)

(28)

(28)

(28)

1

3

1

1

1.1

1.1

2.1

3.1

1.1

(55)

(55)

(55)

(15)

(15)

(15)

(15)
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06-06

07-01

07-06

08-03

(51)

(51)

(51)

(51)

29818

29836

29821

29847

(11)

(11)

(11)

(11)

05.09.2000

20.09.2000

05.09.2000

02.10.2000

05.05.2000

05.05.2000

05.05.2000

24.05.2000

(22)

(22)

(22)

(22)

2000-32478

2000-32491

2000-32484

2000-32545

(21)

(21)

(21)

(21)

CHAPELLIER-BORENSTEIN Marylene, Praha, CZ;

KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., Neenah,
WI, US;

CHAPELLIER-BORENSTEIN Marylene, Praha, CZ;

KAPMAN AB, Sandviken, SE;

(73)

(73)

(73)

(73)

Stojan na deštníky

Konvice na filtrování vody

Stojánek na ubrousky

Rukojeť pro pilu

(54)

(54)

(54)

(54)

09.11.1999

10.12.1999

(32)

(32)

29/113,635

99-2231

(31)

(31)

US

SE

(33)

(33)

05.09.2000

20.09.2000

05.09.2000

02.10.2000

(45)

(45)

(45)

(45)

Chapellier-Borenstein Marylene, Praha, CZ;

McGrath Kevin Peter, Alpharetta, GA, US;
Poirier Malcolm Daniel, Marietta, GA, US;
Williamson Bruce Scott, Alpharetta, GA, US;
Fish Jeffrey Eldon, Dacula, GA, US;
Metaxatos Paul, Collinsville, CT, US;
Mathieu Dave, Middleton, CT, US;

Chapellier-Borenstein Marylene, Praha, CZ;

Juhlin Oskar, Gustavsberg, SE;

(72)

(72)

(72)

(72)

(28)

(28)

(28)

(28)

1

1

1

1

1.1

1.1

1.1

1.2

1.1

(55)

(55)

(55)

(55)

(15)

(15)

(15)

(15)
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08-08

09-01

09-01

(51)

(51)

(51)

29817

29829

29834

(11)

(11)

(11)

05.09.2000

20.09.2000

20.09.2000

27.04.2000

24.05.2000

05.05.2000

(22)

(22)

(22)

2000-32445

2000-32548

2000-32477

(21)

(21)

(21)

SAM, A.S., Myjava, SK;

BENEŠ Tomáš ing., Benešov, CZ;

ADPACK, S.R.O., Ostrava, CZ;

(73)

(73)

(73)

Držák vodoměru

Lahev

Plastová láhev

(54)

(54)

(54)

05.09.2000

20.09.2000

20.09.2000

(45)

(45)

(45)

Baumann Anton ing., Myjava, SK;
Otrubčiak Ján ing., Myjava, SK;

Beneš Tomáš ing., Benešov, CZ;

Viktorýn Petr, Ostrava, CZ;

(72)

(72)

(72)

(28)

(28)

(28)

1

1

1

1.6

1.7

1.1

1.1

1.3

1.4

(55)

(55)

(55)

(55)

(15)

(15)

(15)
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09-01

09-03

(51)

(51)

29846

29841

(11)

(11)

02.10.2000

02.10.2000

24.05.2000

10.12.1999

(22)

(22)

2000-32544

1999-32127

(21)

(21)

UNILEVER NV, Rotterdam, NL;

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

(73)

(73)

Láhev

Obal

(54)

(54)

15.12.1999

18.06.1999

(32)

(32)

2088876

29/106,660

(31)

(31)

GB

US

(33)

(33)

02.10.2000

02.10.2000

(45)

(45)

Helps David, London, GB;
Bordet-Stead Philip, London, GB;

Denham Jonathan George, Cincinnati, OH, US;
Libor Fernando Legaspi, Kobe, JP;
Ashiwa Akiko, Kobe, JP;

(72)

(72)

(28)

(28)

1

4

1.1

1.1

1.3

1.4

2.1

2.3

2.4

3.1

(55)

(55)

(15)

(15)
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09-07(51)
29839(11)

20.09.2000
15.05.2000(22)
2000-32513(21)

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

(73)

Uzávěr(54)

29.11.1999(32)
29/114,667(31)
US(33)

20.09.2000(45)

Sagel Raplh Albert, Loveland, OH, US;
Ebersole David Eugene, S.Williamsport, PA, US;

(72)

(28) 1

3.3

3.4

4.1

4.3

4.4

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

(55)

(15)
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10-01

11-99

12-06

(51)

(51)

(51)

29812

29827

29843

(11)

(11)

(11)

05.09.2000

20.09.2000

02.10.2000

07.02.2000

22.05.2000

02.05.2000

(22)

(22)

(22)

2000-32249

2000-32528

2000-32462

(21)

(21)

(21)

DAEWOO AVIA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST, Praha,
CZ;

MARCO REKLAMNÍ AGENTURA, SPOL. S R.O.,
Brno, CZ;

GUMOTEX, AKCIOVÁ SPOLEČNOST BŘECLAV,
Břeclav, CZ;

(73)

(73)

(73)

Autohodiny

Dekorační předmět

Nafukovací člun

(54)

(54)

(54)

05.09.2000

20.09.2000

02.10.2000

(45)

(45)

(45)

Malý Vladimír Ing., Praha, CZ;

Horáček Pavel Ing., Brno, CZ;

Vítek Libor, Břeclav, CZ;
Rybnikář Zdeněk, Břeclav, CZ;

(72)

(72)

(72)

(28)

(28)

(28)

1

1

1

1.6

1.7

1.1

1.1

1.1

1.2

(55)

(55)

(55)

(15)

(15)

(15)
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12-16

13-03

13-03

13-03

(51)

(51)

(51)

(51)

29816

29814

29830

29831

(11)

(11)

(11)

(11)

05.09.2000

05.09.2000

20.09.2000

20.09.2000

07.02.2000

07.02.2000

30.05.2000

30.05.2000

(22)

(22)

(22)

(22)

2000-32253

2000-32251

2000-32552

2000-32553

(21)

(21)

(21)

(21)

DAEWOO AVIA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST, Praha,
CZ;

DAEWOO AVIA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST, Praha,
CZ;

STRIX LIMITED, Isle of Man, GB;

STRIX LIMITED, Isle of Man, GB;

(73)

(73)

(73)

(73)

Odkládací přihrádka

Přepínač

Kryt elektrického konektoru

Elektrický konektor

(54)

(54)

(54)

(54)

05.09.2000

05.09.2000

20.09.2000

20.09.2000

(45)

(45)

(45)

(45)

Malý Vladimír Ing., Praha, CZ;

Malý Vladimír Ing., Praha, CZ;

Barker Gordon Frank, Isle of Man, GB;

Taylor John Crawshaw, Isle of Man, GB;

(72)

(72)

(72)

(72)

(28)

(28)

(28)

(28)

1

1

1

1

1.1

1.1

1.6

1.1

1.2

1.4

(55)

(55)

(55)

(55)

(15)

(15)

(15)

(15)
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14-03

14-03

14-03

(51)

(51)

(51)

29815

29825

29826

(11)

(11)

(11)

05.09.2000

20.09.2000

20.09.2000

07.02.2000

15.05.2000

15.05.2000

(22)

(22)

(22)

2000-32252

2000-32509

2000-32510

(21)

(21)

(21)

DAEWOO AVIA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST, Praha,
CZ;

BURY SP. Z O.O., Rzeszów, PL;

BURY SP. Z O.O., Rzeszów, PL;

(73)

(73)

(73)

Anténa

Reproduktor pro hlasitě mluvící zařízení

Hlasitě mluvící zařízení

(54)

(54)

(54)

07.02.2000

07.02.2000

(32)

(32)

W-19417

W-19416

(31)

(31)

PL

PL

(33)

(33)

05.09.2000

20.09.2000

20.09.2000

(45)

(45)

(45)

Malý Vladimír Ing., Praha, CZ;

Stanisz Pawel, Ropczyce, PL;
Noworol Leszek, Rzeszów, PL;

Stanisz Pawel, Ropczyce, PL;
Koch Janusz, Rzeszów, PL;

(72)

(72)

(72)

(28)

(28)

(28)

1

1

1

1.1

1.2

1.1

1.2

1.5

1.7

(55)

(55)

(15)

(15)

(15)
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14-99

19-02

(51)

(51)

29824

29837

(11)

(11)

20.09.2000

20.09.2000

15.05.2000

10.05.2000

(22)

(22)

2000-32508

2000-32503

(21)

(21)

BURY SP. Z O.O., Rzeszów, PL;

ESSELTE LEITZ GMBH & CO. KG, Stuttgart, DE;

(73)

(73)
Držák pro mobilní telefon

Kancelářská sešívačka

(54)

(54)

07.02.2000

11.11.1999

(32)

(32)

W-19418

4 99 10 449.8

(31)

(31)

PL

DE

(33)

(33)
20.09.2000

20.09.2000

(45)

(45)

Stanisz Pawel, Ropczyce, PL;
Noworol Leszek, Rzeszów, PL;

Frank Stefan, Stuttgart, DE;

(72)

(72)
(28)

(28)

1

2

1.1

1.6

1.1

1.5

1.6

1.1

1.7

(55)

(55)

(55)

(15)

(15)
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19-08

20-03

(51)

(51)

29840

29833

(11)

(11)

20.09.2000

20.09.2000

24.05.2000

05.05.2000

(22)

(22)

2000-32541

2000-32476

(21)

(21)

MARCO REKLAMNÍ AGENTURA, SPOL. S R.O.,
Brno, CZ;

HANÁK Jiří, Kuřim, CZ;

(73)

(73)

Diplom

Piktogram - kultovní symbol

(54)

(54)

20.09.2000

20.09.2000

(45)

(45)

Horáček Pavel Ing., Brno, CZ;

Hanák Jiří, Kuřim, CZ;

(72)

(72)

(28)

(28)

1

5

2.1

2.7

1.1

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

(55)

(55)

(15)

(15)
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20-03

22-06

22-06

(51)

(51)

(51)

29842

29822

29823

(11)

(11)

(11)

02.10.2000

20.09.2000

20.09.2000

27.03.2000

16.12.1999

16.12.1999

(22)

(22)

(22)

2000-32374

1999-32144

1999-32145

(21)

(21)

(21)

HANÁK Jiří, Kuřim-Podlesí, CZ;

S. C. JOHNSON & SON, INC., Racine, WI, US;

S.C. JOHNSON & SON, INC., Racine, WI, US;

(73)

(73)

(73)

Piktogram - chiromantický symbol

Lampa proti hmyzu

Lucerna proti hmyzu

(54)

(54)

(54)

17.06.1999

17.06.1999

(32)

(32)

29/106,557

29/106,541

(31)

(31)

US

US

(33)

(33)

02.10.2000

20.09.2000

20.09.2000

(45)

(45)

(45)

Hanák Jiří, Kuřim-Podlesí, CZ;

Leonard Steven B., Franksville, WI, US;
Hough Jack B., Chicago, IL, US;

Leonard Steven B., Franksville, WI, US;

(72)

(72)

(72)

(28)

(28)

(28)

1

1

1

1.1

1.1

1.2

1.3

1.1

(55)

(55)

(55)

(15)

(15)

(15)
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23-01
25-01

(51)
(51)

29810
29835

(11)
(11)

05.09.2000
20.09.200003.12.1999
05.05.2000

(22)
(22)1999-32115

2000-32490
(21)

(21)

SOCIÉTÉ MEUSIENNE DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES S.A., Ancerville, FR;

LIAS VINTÍŘOV, LEHKÝ STAVEBNÍ MATERIÁL,
K.S., Vintířov, CZ;

(73)

(73)
Trubka s drážkováním

Dlažební tvarovka
(54)

(54)

04.06.1999(32)
993566(31)
FR(33)

05.09.2000
20.09.2000

(45)
(45)

Chobert Joël, Roche sur Marne, FR;
Boulange Laurence, Sainte Héléne sur Isére, FR;
Haegeli Francoise, Achéres, FR;

Patera Miloš Ing., Karlovy Vary, CZ;

(72)

(72)

(28)

(28)

2
3

1.2

1.3

1.5

1.1

2.1

2.2

1.1

(55)

(55)

(15)

(15)
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25-02

25-03

(51)

(51)

29845

29848

(11)

(11)

02.10.2000

02.10.2000

16.05.2000

04.09.2000

(22)

(22)

2000-32516

2000-32739

(21)

(21)

KOŇAS Jan, Vlašim, CZ;

UHER František, Valašské Meziříčí, CZ;

(73)

(73)

Dveře

Venkovní hřiště

(54)

(54)

02.10.2000

02.10.2000

(45)

(45)

Koňas Jan, Vlašim, CZ;

Uher František, Valašské Meziříčí, CZ;

(72)

(72)

(28)

(28)

1

2

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

1.1

1.2

1.1

(55)

(55)

(15)

(15)
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26-01

26-01

26-04

26-06

(51)

(51)

(51)

(51)

29819

29820

29832

29811

(11)

(11)

(11)

(11)

05.09.2000

05.09.2000

20.09.2000

05.09.2000

05.05.2000

05.05.2000

22.09.1999

07.02.2000

(22)

(22)

(22)

(22)

2000-32480

2000-32481

1999-31947

2000-32248

(21)

(21)

(21)

(21)

CHAPELLIER-BORENSTEIN Marylene, Praha, CZ;

CHAPELLIER-BORENSTEIN Marylene, Praha, CZ;

BALKO Ivan Ing., Zlín, CZ;

DAEWOO AVIA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST, Praha,
CZ;

(73)

(73)

(73)

(73)

Svícen

Svícen

Dekorativní svíce

Svítilna

(54)

(54)

(54)

(54)

05.09.2000

05.09.2000

20.09.2000

05.09.2000

(45)

(45)

(45)

(45)

Chapellier-Borenstein Marylene, Praha, CZ;

Chapellier-Borenstein Marylene, Praha, CZ;

Balko Ivan Ing., Zlín, CZ;

Malý Vladimír Ing., Praha, CZ;

(72)

(72)

(72)

(72)

(28)

(28)

(28)

(28)

1

1

2

1

2.1

1.1

1.1

1.1

2.1

(55)

(55)

(55)

(15)

(15)

(15)

(15)
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26-06(51)
29813(11)

05.09.2000
07.02.2000(22)
2000-32250(21)

DAEWOO AVIA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST, Praha,
CZ;

(73)

Reflektor(54)
05.09.2000(45)

Malý Vladimír Ing., Praha, CZ;(72)

(28) 1

1.1

1.1

(55)

(55)

(15)
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ADPACK, S.R.O., Ostrava, CZ;

BALKO Ivan Ing., Zlín, CZ;

BENEŠ Tomáš ing., Benešov, CZ;

BURY SP. Z O.O., Rzeszów, PL;

BURY SP. Z O.O., Rzeszów, PL;

BURY SP. Z O.O., Rzeszów, PL;

CHAPELLIER-BORENSTEIN
Marylene, Praha, CZ;

CHAPELLIER-BORENSTEIN
Marylene, Praha, CZ;

CHAPELLIER-BORENSTEIN
Marylene, Praha, CZ;

CHAPELLIER-BORENSTEIN
Marylene, Praha, CZ;

CHAPELLIER-BORENSTEIN
Marylene, Praha, CZ;

CHAPELLIER-BORENSTEIN
Marylene, Praha, CZ;

DAEWOO AVIA, AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, Praha, CZ;

DAEWOO AVIA, AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, Praha, CZ;

DAEWOO AVIA, AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, Praha, CZ;

DAEWOO AVIA, AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, Praha, CZ;

DAEWOO AVIA, AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, Praha, CZ;

DAEWOO AVIA, AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, Praha, CZ;

ESSELTE LEITZ GMBH & CO. KG,
Stuttgart, DE;

GUMOTEX, AKCIOVÁ
SPOLEČNOST BŘECLAV, Břeclav,
CZ;

HANÁK Jiří, Kuřim-Podlesí, CZ;

HANÁK Jiří, Kuřim, CZ;

KAPMAN AB, Sandviken, SE;

KIMBERLY-CLARK
WORLDWIDE, INC., Neenah, WI,
US;

KOŇAS Jan, Vlašim, CZ;

LIAS VINTÍŘOV, LEHKÝ
STAVEBNÍ MATERIÁL, K.S.,
Vintířov, CZ;

MARCO REKLAMNÍ AGENTURA,
SPOL. S R.O., Brno, CZ;

MARCO REKLAMNÍ AGENTURA,
SPOL. S R.O., Brno, CZ;

SAM, A.S., Myjava, SK;

S.C. JOHNSON & SON, INC.,
Racine, WI, US;

SOCIÉTÉ MEUSIENNE DE
CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES
S.A., Ancerville, FR;

STRIX LIMITED, Isle of Man, GB;

STRIX LIMITED, Isle of Man, GB;

S. C. JOHNSON & SON, INC.,
Racine, WI, US;

TERCO, SPOL. S R.O., Praha, CZ;

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

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

UHER František, Valašské Meziříčí,
CZ;

UNILEVER NV, Rotterdam, NL;

ZAPF CREATION AG, Rödental,
DE;

29834

29832

29829

29824

29826

29825

29818

29819

29821

29844

29820

29828

29811

29812

29815

29814

29813

29816

29837

29843

29842

29833

29847

29836

29845

29835

29827

29840

29817

29823

29810

29830

29831

29822

29838

29841

29839

29848

29846

29809

09-01

26-04

09-01

14-99

14-03

14-03

06-06

26-01

07-06

06-01

26-01

06-01

26-06

10-01

14-03

13-03

26-06

12-16

19-02

12-06

20-03

20-03

08-03

07-01

25-02

25-01

11-99

19-08

08-08

22-06

23-01

13-03

13-03

22-06

06-03

09-03

09-07

25-03

09-01

05-05

(73) (11) (51) (73) (11) (51)

Seznam majitelů zapsaných průmyslových vzorů
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Podání žádosti o udělení osvědčení

Dodatková ochranná osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin

05.09.2000

05.09.2000

13.09.2000

13.09.2000

14.09.2000

SPC/CZ2000/5

SPC/CZ2000/6

SPC/CZ2000/7

SPC/CZ2000/8

SPC/CZ2000/9

GENETICS INSTITUTE, INC., Cambridge, MA, US;

GENETICS INSTITUTE, INC., Cambridge, MA, US;

ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT,
Dresden, DE;

ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT,
Dresden, DE;

PFIZER INC., New York, NY, US;

Způsob produkce rekombinantního lidského
erythropoietinu

DNA sekvence, kódující aminokyselinovou sekvenci
lidského erythropoietinu, vektory, obsahující takové
DNA sekvence, prokaryotické a eukaryotické
hostitelské buňky, transformované takovým
vektorem, způsob přípravy lidského erythropoietinu,
rekombinantní lidský erythropoietin a farmaceutický
přípravek, obsahující erythropoietin

Způsob výroby sterilního lyofilizátu cetrorelixu

Použití lyofilizátu octanu cetrorelixu

Heterocyklické arylpiperazinylové deriváty a způsob
jejich přípravy

286557

281756

284314

285768

281257

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(68)

(68)

(68)

(68)

(68)

12/423/00-C 31.07.2000 Státní ústav pro kontrolu léčiv

12/423/00-C 31.07.2000 Státní ústav pro kontrolu léčiv

54/636/99-C 22.09.1999 Státní ústav pro kontrolu léčiv

54/637/99-C 22.09.1999 Státní ústav pro kontrolu léčiv

68/171/00-C 15.03.2000 Státní ústav pro kontrolu
léčiv, Praha

(92)

(92)

(92)

(92)

(92)

(22)

(22)

(22)

(22)

(22)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(95)

(95)

(95)

(95)

(95)

Neorecormon 5 000 IU

Neorecormon 5 000 IU

Cetrotide 0,25 mg

Cetrotide 3 mg

ZELDOX 20 mg
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MK4A, MK4F Zánik patentů a autorských osvědčení uplynutím doby platnosti

249583
250695
251796
252492
254346
254383
257867
260663
260856
261888
268804
273608
283721
285926

1985-6518
1985-6601
1985-6475
1985-6234
1985-6645
1985-6343
1985-6966
1985-6431
1985-6751
1985-6540
1985-6646
1985-6507
1991-3915
1994-160

4/F 16 D 11/00
4/C 07 J 5/00
4/F 16 D 3/74
4/A 01 N 25/32
4/A 61 K 35/78
4/G 02 C 7/04
4/G 06 F 7/38
4/G 01 N 33/49
4/H 03 B 5/02
4/B 61 B 12/12
4/A 01 N 47/10
5/A 24 D 1/18
6/C 07 D 473/32
6/C 09 B 33/153

(21)(11) Int.Cl/(51)

ÚŘEDNÍ ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ

MM4A, MM4F Zánik patentů a autorských osvědčení nezaplacením ročních poplatků

253322
253744
254587
254996
256996
259633
260073
260625
264404
264405
265435
269145
269834
270782
273320
274306
274821
274880
275171
275610
275720
277081
277767
278190
278779
278789
278840
278901
278998
279155
279277
279330
279453
279826
280180
280181

280337
280504
280579
280649
280655
280762
281060
281113
281271
281305
281329
281504
281613
281657
281829
281942
282093
282230
282277
282361
282461
282632
282924
283099
283100
283115
283319
283422
283472
283543
283570
283665
283764
283812
283911
283934

1986-1320
1986-1446
1986-882
1986-1188
1986-1404
1987-1307
1987-1478
1987-761
1987-1098
1987-1099
1988-1338
1988-824
1987-759
1989-957
1987-674
1989-1149
1988-846
1990-754
1990-854
1986-1533
1989-929
1990-531
1990-799
1992-303
1992-465
1992-3132
1992-664
1992-510
1992-326
1992-470
1993-192
1993-286
1989-713
1993-2392
1991-527
1991-587

1991-353
1992-425
1992-308
1992-477
1995-474
1986-1565
1990-650
1995-282
1995-417
1995-447
1995-568
1995-320
1991-316
1991-312
1994-2250
1994-1846
1994-2049
1993-239
1995-266
1990-836
1995-604
1993-2139
1993-2064
1992-355
1992-460
1993-1860
1990-1682
1994-281
1992-340
1995-307
1994-517
1992-733
1993-147
1995-567
1995-619
1990-1111

4/A 01 N 61/00
4/A 01 N 
4/C 09 D 3/81
4/F 16 K 1/48
4/C 07 C 
4/C 07 D 311/16
4/C 12 N 
4/C 02 F 11/12
4/C 07 C 149/20
4/C 07 C 149/237
4/B 22 D 
4/C 08 L 55/02
4/A 23 J 
4/C 09 B 
5/D 01 H 
5/D 01 H 4/30
5/C 10 M 107/08
5/B 23 K 11/30
5/C 07 D 487/06
5/H 05 B 6/36
5/H 04 B 7/26
5/G 01 N 3/34
5/C 07 H 3/02
5/A 23 B 4/20
5/A 61 K 35/54
5/A 45 B 25/02
5/A 61 K 31/715
5/A 47 L 5/00
5/A 61 K 9/10
5/F 42 C 1/00
6/B 60 S 1/48
6/A 61 F 5/04
6/C 08 F 279/02
6/E 04 D 3/36
6/F 02 N 11/02
6/C 07 H 17/00

6/C 07 C 203/08
6/C 07 D 471/04
6/E 01 B 9/48
6/C 07 D 219/10
6/C 12 S 3/14
6/C 25 B 11/00
6/D 03 C 3/20
6/F 04 D 13/06
6/H 04 N 5/60
6/B 23 B 29/02
6/B 64 C 27/00
6/C 07 D 307/50
6/C 23 G 1/08
6/G 07 F 9/06
6/C 07 D 311/72
6/A 61 K 9/12
6/C 12 N 11/02
6/E 21 F 13/06
6/F 16 B 13/14
6/A 63 C 9/08
6/B 65 H 54/02
6/B 28 B 23/00
6/C 12 P 21/00
6/C 12 P 17/12
6/F 28 D 7/10
6/B 21 D 5/04
6/A 01 N 37/22
6/H 01 B 17/02
6/C 10 B 47/30
6/B 41 M 5/10
6/D 01 H 4/08
6/G 01 R 19/25
6/B 66 D 1/22
6/C 08 J 11/10
6/C 01 D 7/35
6/C 14 B 1/34

(21)(11) Int.Cl/(51)

(21)(11) Int.Cl/(51)(21)(11) Int.Cl/(51)
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283992
284003
284075
284705
284733
284754
284844
284997
285060
285184
285241
285306
285445
285609
285912
285914
285933
285961
285970
285975
285978
285995
286028
286046
286052
286057
286072

1992-3420
1993-319
1994-272
1992-512
1995-443
1992-297
1994-2148
1994-442
1994-233
1996-2278
1996-2323
1995-256
1994-2802
1995-462
1997-1807
1990-4729
1997-576
1994-2379
1988-4841
1996-1540
1997-1143
1994-3232
1994-2478
1995-2844
1995-2052
1995-3124
1997-3972

6/C 04 B 11/036
6/F 16 K 31/06
6/D 03 C 7/00
6/C 07 D 417/12
6/C 07 D 491/056
6/C 07 D 451/02
6/A 61 K 49/00
6/B 60 R 1/02
6/F 16 L 3/04
6/C 07 D 213/73
6/G 21 C 15/18
6/C 08 G 59/06
6/B 60 R 7/08
6/B 21 B 39/20
6/A 62 D 3/00
6/C 09 B 41/00
6/B 03 D 1/14
6/A 47 C 17/13
6/C 07 D 405/04
6/B 61 B 12/06
6/B 62 D 1/10
6/B 65 D 81/26
6/C 23 C 8/22
6/A 61 K 38/18
6/B 23 G 5/06
6/F 16 L 21/02
7/B 23 Q 7/04
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MK1K Zánik užitných vzorů uplynutím doby platnosti

300
344
389
390
392
393
400
567
996
4556
4558
4559
4560
4562
4563
4584
4586
4587
4609
4612
4613
4614
4615
4621
4622
4625
4629
4630
4632
4641
4643
4645
4646
4647
4649
4650
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4674
4675
4676
4679
4680
4681
4682
4683
4685
4686
4688
4689
4703
4721
4725
4741
4742
4743
4752

4753
4754
4755
4756
4757
4774
4775
4776
4779
4794
4795
4796
4797
4798
4801
4802
4805
4847
4848
4849
4850
4852
4854
4881
4882
4896
4898
4899
4900
4914
4960
4961
5025
5026
5034
5097
5117
5152
5198
5227
5280
5324
5429
5446
5872
6278
6391
9377

1993-391
1993-493
1993-421
1993-441
1993-447
1993-456
1993-487
1993-502
1993-460
1996-4935
1996-4941
1996-4943
1996-4945
1996-4951
1996-4954
1996-4958
1996-4977
1996-4985
1996-4973
1996-4982
1996-4983
1996-4986
1996-4992
1996-4946
1996-4950
1996-4987
1996-5007
1996-5008
1996-5024
1996-4942
1996-4989
1996-4997
1996-5015
1996-5030
1996-5040
1996-5041
1996-5047
1996-5053
1996-5057
1996-5058
1996-5060
1996-5071
1996-5075
1996-5080
1996-4959
1996-4961
1996-4966
1996-4981
1996-4993
1996-4994
1996-4998
1996-5048
1996-5055
1996-5069
1996-5078
1996-5081
1996-4960
1996-4953
1996-5082
1996-5002
1996-5059
1996-5067
1996-4995

1996-4999
1996-5005
1996-5006
1996-5009
1996-5033
1996-4937
1996-4940
1996-4964
1996-5029
1996-5017
1996-5026
1996-5027
1996-5036
1996-5051
1996-5072
1996-5085
1996-5129
1996-5010
1996-5023
1996-5028
1996-5039
1996-5056
1996-5079
1996-5019
1996-5062
1996-4957
1996-4984
1996-4988
1996-5025
1996-5013
1996-4991
1996-5049
1996-5068
1996-5073
1996-5173
1996-5052
1996-5038
1996-5356
1996-5300
1996-5084
1996-5046
1996-5593
1996-5031
1996-4967
1996-6066
1996-5833
1997-6594
1999-9775

5/B 62 D 53/06
5/F 16 K 41/06
5/B 60 R 21/12
5/E 05 B 47/00
5/C 03 C 15/00
5/A 01 N 63/00
5/A 01 N 63/00
5/E 21 D 11/28
5/B 67 D 1/06
6/C 10 B 31/02
6/F 16 L 47/00
6/H 01 M 10/54
6/C 05 F 5/00
6/B 44 B 3/04
6/B 60 R 25/00
6/A 23 G 1/00
6/E 05 G 1/14
6/C 10 L 1/04
6/F 41 C 33/02
6/B 60 N 2/44
6/B 62 J 29/00
6/H 01 H 13/00
6/A 21 C 5/08
6/A 61 K 39/295
6/E 06 B 1/08
6/H 02 K 1/06
6/F 42 B 3/198
6/F 42 B 3/10
6/A 61 C 13/007
6/A 61 B 1/307
6/F 16 K 17/08
6/G 08 G 1/005
6/B 23 Q 11/12
6/F 28 F 13/06
6/B 60 D 1/14
6/B 60 D 1/14
6/F 16 D 13/24
6/F 24 D 19/10
6/F 16 F 9/00
6/B 60 R 25/08
6/B 01 F 7/30
6/B 60 P 3/025
6/G 09 F 13/04
6/F 24 B 13/00
6/C 04 B 38/00
6/B 65 G 5/00
6/C 09 G 1/14
6/B 23 D 33/00
6/B 23 D 63/02
6/B 23 B 49/00
6/B 01 D 53/00
6/A 63 B 65/00
6/B 62 J 29/00
6/A 63 B 26/00
6/A 01 K 67/033
6/A 01 G 25/14
6/E 05 B 65/32
6/G 01 N 1/10
6/B 62 K 21/18
6/G 09 B 1/02
6/G 09 B 5/00
6/B 08 B 9/28
6/E 06 B 5/11

6/D 03 D 15/00
6/F 42 B 3/00
6/F 42 B 3/00
6/E 04 G 17/00
6/F 21 V 35/00
6/B 65 D 39/12
6/A 47 B 67/00
6/D 04 B 15/32
6/B 23 B 19/02
6/E 05 B 17/00
6/E 04 F 13/14
6/E 04 F 13/14
6/B 42 D 1/06
6/E 05 B 65/14
6/E 04 F 11/18
6/B 60 H 3/00
6/B 65 G 1/127
6/B 01 D 29/11
6/C 02 F 1/40
6/E 04 F 13/14
6/E 04 B 1/00
6/C 03 C 17/06
6/G 04 B 45/00
6/E 04 B 5/23
6/F 24 F 13/06
6/B 29 C 65/78
6/G 01 F 1/05
6/H 05 K 5/02
6/A 61 F 9/007
6/G 01 K 17/10
6/A 47 C 17/32
6/F 24 C 7/00
6/B 65 D 41/62
6/B 65 D 47/06
6/B 27 B 33/00
6/F 16 B 39/16
6/A 47 C 7/56
6/F 21 M 3/05
6/A 45 F 4/14
6/A 45 F 4/14
6/A 47 J 43/00
6/G 01 L 1/00
6/B 65 D 19/10
6/F 04 C 2/344
6/D 01 H 1/02
6/B 65 D 1/40
6/D 01 H 7/00
7/F 03 B 3/04

(21)(11) Int.Cl/(51) (21)(11) Int.Cl/(51)
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MK4Q Zánik průmyslových vzorů uplynutím doby ochrany 

22176
25101
25426
25430
25509
25517
25601
25617
25837
25840
25862
25925
25926
25927
25947
25948
25960
25961
25965
25976
25977
25978
25979
25980
25990
26005
26019
26020
26029
26061
26062
26063
26080
26081
26126
26128
26131
26132
26133
26134
26135
26137
26138
26139
26141
26154
26155
26156
26157
26158
26160
26161
26175
26176
26178
26192
26193
26194
26195
26213
26214
26215
26237

26238
26239
26240
26258
26259
26264
26272
26285
26303
26304
26305
26306
26307
26315
26316
26317
26318
26319
26320
26321
26322
26323
26337
26338
26339
26340
26341
26342
26343
26344
26345
26346
26347
26348
26349
26350
26351
26352
26353
26354
26355
26356
26375
26445
26455
26456
26457
26458
26459
26536
26576
26577
26619

1990-23124
1990-23091
1995-28121
1995-28137
1995-28108
1995-28201
1995-28154
1995-28187
1995-28090
1995-28106
1995-28099
1995-28089
1995-28113
1995-28120
1995-28103
1995-28133
1995-28116
1995-28126
1995-28223
1995-28101
1995-28118
1995-28190
1995-28191
1995-28200
1995-28185
1995-28125
1995-28198
1995-28222
1995-28224
1995-28098
1995-28109
1995-28131
1995-28079
1995-28085
1995-28080
1995-28086
1995-28122
1995-28128
1995-28134
1995-28139
1995-28140
1995-28157
1995-28188
1995-28192
1995-28225
1995-28117
1995-28135
1995-28197
1995-28204
1995-28207
1995-28212
1995-28213
1995-28114
1995-28115
1995-28228
1995-28123
1995-28145
1995-28184
1995-28216
1995-28150
1995-28151
1995-28152
1995-28127

1995-28138
1995-28142
1995-28158
1995-28199
1995-28146
1995-28082
1995-28132
1995-28208
1995-28159
1995-28160
1995-28161
1995-28162
1995-28193
1995-28194
1995-28196
1995-28211
1995-28234
1995-28235
1995-28236
1995-28237
1995-28238
1995-28239
1995-28163
1995-28164
1995-28165
1995-28166
1995-28167
1995-28168
1995-28169
1995-28170
1995-28171
1995-28172
1995-28173
1995-28174
1995-28175
1995-28176
1995-28177
1995-28178
1995-28179
1995-28180
1995-28181
1995-28182
1995-28229
1995-28210
1995-28183
1995-28230
1995-28231
1995-28232
1995-28233
1995-28092
1995-28119
1995-28217
1995-28141

5/15-99.15
5/14-03.01
6/06-04
6/02-02
6/20-03
6/06-01
6/15-99
6/02-02
6/08-05
6/19-02
6/25-01
6/25-03
6/12-99
6/08-99
6/12-08
6/21-04
6/12-11
6/06-05
6/12-16
6/26-05
6/25-01
6/02-02
6/02-02
6/09-03
6/07-01
6/19-02
6/17-01
6/06-05
6/21-01
6/21-01
6/23-04
6/06-01
6/06-05
6/07-01
6/08-07
6/12-16
6/05-05
6/20-02
6/07-99
6/02-04
6/02-04
6/19-08
6/13-03
6/12-11
6/12-16
6/12-11
6/23-02
6/08-07
6/13-03
6/25-01
6/25-01
6/09-03
6/20-02
6/20-02
6/15-02
6/11-02
6/21-03
6/11-01
6/25-01
6/11-02
6/11-02
6/11-02
6/30-03

6/21-01
6/12-02
6/28-03
6/07-99
6/09-07
6/21-01
6/12-06
6/12-16
6/09-05
6/09-05
6/09-05
6/09-05
6/22-01
6/09-05
6/06-01
6/21-01
6/19-08
6/19-08
6/19-08
6/19-08
6/19-08
6/19-08
6/09-05
6/09-05
6/09-05
6/09-05
6/09-05
6/09-05
6/09-05
6/09-05
6/09-05
6/09-05
6/09-05
6/09-05
6/09-05
6/09-05
6/09-05
6/09-05
6/09-05
6/09-05
6/09-05
6/09-05
6/09-05
6/15-01
6/09-05
6/09-05
6/09-05
6/09-05
6/09-05
6/06-03
6/11-02
6/09-01
6/20-03

(21)(11) Int.Cl/(51)(21)(11) Int.Cl/(51)
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MC3K

MC4Q Výmaz průmyslového vzoru

Výmaz užitného vzoru

(11)

(11)

(11)

(21)

(21)

(21)

(22)

(22)

(22)

(54)

(54)

(54)

2313

5574

7090

1994-2606

1996-5866

1997-7293

22.06.1994

15.10.1996

17.10.1997

Synchronní regulátor teploty, zejména pro
polyfúzní svářečky

Elektricky izolovaná upevňovací stavební kotva

Univerzální komunikační systém

Datum výmazu 22.06.1994

Datum výmazu 15.10.1996

Datum výmazu 17.10.1997

(11)
(21)
(22)
(54)

28780
1998-31234
07.10.1998
Střední terénní nákladní automobil

Zápisy licenčních smluv do patentového rejstříku pro nabyvatele

277801

Nabyvatel: Prof. Ing. František Kaštánek, DrSc.,
Poděbradova 3215, 272 01 Kladno
Druh licence: výlučná
Datum uzavření smlouvy: 19.07.2000

(11)
(73) Ústav chemických procesů AVČR, Praha 6, CZ;

Datum zápisu smlouvy: 30.08.2000

Datum výmazu 07.10.1998
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Zápisy licenčních smluv do rejstříku užitných vzorů pro nabyvatele

Zápisy licenčních smluv do rejstříku průmyslových vzorů pro nabyvatele

3981

3982

7494

9893

Nabyvatel: ZLÍNSTAV a.s., tř. T. Bati 385, 763
02 Zlín

Nabyvatel: ZLÍNSTAV a.s., tř. T. Bati 385, 763
02 Zlín

Nabyvatel: AGROPODNIK, akciová společnost,
Jihlava, Dobronín 315, 588 13 Polná

Nabyvatel: Brastan s.r.o., 561 02 Dolní Dobrouč
443

Druh licence: nevýlučná

Druh licence: nevýlučná

Druh licence: nevýlučná

Druh licence: nevýlučná

Datum uzavření smlouvy: 02.06.2000

Datum uzavření smlouvy: 02.06.2000

Datum uzavření smlouvy: 12.06.2000

Datum uzavření smlouvy: 02.08.2000

(11)

(11)

(11)

(11)

Datum zápisu smlouvy: 20.09.2000

Datum zápisu smlouvy: 20.09.2000

Datum zápisu smlouvy: 11.09.2000

Datum zápisu smlouvy: 14.09.2000

(73)

(73)

(73)

(73)

LUKÁŠ Josef Ing. CSc., Ostrava, CZ;
BRADÁČ Jiří Prof. Ing. CSc., Ostrava, CZ;
CRHÁNOVÁ Marie Ing., Havířov, CZ;

LUKÁŠ Josef Ing. CSc., Ostrava, CZ;
LUKÁŠ Marek Ing., Hlučín, CZ;

LEAR, A. S., Brno, CZ;
BERAN Zdeněk Doc. Ing. CSc., Brno, CZ;

PEPPETT Robert Anthony, Quio, GB;

29433

Nabyvatel: DANYS, spol. s r.o., Právní 635,
373 41 Hluboká nad Vltavou
Druh licence: výlučná
Datum uzavření smlouvy: 20.03.2000

(11)

Datum zápisu smlouvy: 30.08.2000

(73) HRAD Petr, Hluboká nad Vltavou, CZ;



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 11 - 2000 - CZ, část A184

ND1K První prodloužení doby platnosti zápisu užitného vzoru

(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)

(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)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

E 04 F 13/08, E 04 B 9/22 // E 04 B 103:00

B 60 P 1/38, B 62 D 63/06

E 04 H 4/04

C 12 G 3/12, 3/10

E 04 C 5/12, 5/16

H 02 G 3/08, 3/00

A 23 L 1/16, 1/31

A 01 G 9/12, 17/14

A 01 B 69/00, B 62 K 23/00

B 61 C 9/30, 9/28

A 61 K 33/18, 39/00

A 61 K 33/18, 31/715

C 02 F 1/40, E 02 B 15/10, B 01 D 17/032

A 23 L 1/305, A 61 K 35/14

C 03 B 35/10, 35/12

E 21 B 33/129

E 01 C 9/04, E 01 B 21/00

E 04 H 1/12

1996-5231

1996-5626

1996-5709

1996-5717

1996-5750

1996-5766

1996-5820

1996-5737

1996-5780

1996-5732

1996-5753

1996-5754

1996-5795

1996-5851

1996-5882

1996-5819

1996-5975

1996-5759

5002

5167

5250

5332

5333

5335

5354

5369

5375

5433

5434

5435

5452

5456

5459

5488

5516

5592

17.04.1996

05.08.1996

03.09.1996

04.09.1996

13.09.1996

19.09.1996

04.10.1996

11.09.1996

25.09.1996

10.09.1996

16.09.1996

16.09.1996

26.09.1996

10.10.1996

17.10.1996

04.10.1996

12.11.1996

17.09.1996

Protipožární lepený obklad

Nákladní přívěs s odvíjecím zařízením

Samonosný fóliový bazén

Pravý pivní destilát

Rozpěrka

Kabelový prostup do elektroinstalační krabice

Plněné těstoviny

Podpůrná konstrukce pro balkónové rostliny

Vodicí rukojeť, zejména pro malou zemědělskou
mechanizaci

Uložení hřídele v převodovce pro pohon náprav
tramvají

Antimikrobní léčebný přípravek

Léčebný přípravek s baktericidním účinkem

Hladinový sběrač nečistot

Speciální doplněk výživy

Mechanizmus odstávky sklářského tvarovacího
stroje

Plynotěsný uzávěr

Zádlažba kolejového roštu

J. SEIDL a spol., s. s r.o., Dvůr Králové n.
Labem, CZ;

GM - GASMONT a.s. Pardubice, Staré Hradiště,
CZ;

KONTIS PRAHA s.r.o., Praha 8, CZ;

VÝSKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁRSKY,
Bratislava, SK;

Palacký Alois, Zašová, CZ;

KOPOS KOLÍN a.s., Kolín, CZ;

SÁGA MEDIC SPOL. S R.O., Frenštát pod
Radhoštěm, CZ;

Koupý Roman Ing., Doubravice nad Svitavou,
CZ;

DAKR, SPOL. S R.O., Hranice, CZ;

Strojírny Košíře a.s., Praha, CZ;

Iljin Aleksandr Ivanovič, Almaty, KZ;
Sarkesjan Albert Artuševič, Almaty, KZ;
Borisov Pavel Georgievič, Almaty, KZ;
Franz Petr, Praha 9, CZ;

Iljin Aleksandr Ivanovič, Almaty, KZ;
Sarkesjan Albert Artuševič, Almaty, KZ;
Borisov Pavel Georgievič, Almaty, KZ;
Franc Petr, Praha 9, CZ;

Válcovny plechu a.s., Frýdek-Místek, CZ;

NUTREND, S.R.O., Olomouc, CZ;

SKLOSTROJ - SKLÁŘSKÉ STROJÍRNY
TURNOV S.R.O., Turnov, CZ;

TOPGEO BRNO, SPOL. S R.O., Brno, CZ;

SEDLÁČEK Jaroslav, Brno, CZ;
SEDLÁČEK Martin ing., Brno, CZ;

Stránský Martin Ing. akad. arch., Praha 6, CZ;
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(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)

(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)

(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)

B 60 D 1/06, 1/14

E 01 B 7/12

A 23 L 1/305, A 61 K 31/195

A 23 L 1/305, A 61 K 31/60, 31/195

C 07 K 9/00

E 04 F 13/04

A 47 K 1/04, A 47 G 29/00

A 47 K 1/04, A 47 G 29/00

A 23 L 1/305, 1/076

A 47 B 87/00

C 09 D 5/08, 5/10, 135/08, 127/06

B 60 D 1/14

E 04 B 1/86, 1/84

B 02 C 15/14

E 04 B 1/86, 1/84, 1/74

1996-5726

1996-6008

1996-5869

1996-5871

1996-5950

1996-6084

1996-5792

1996-5793

1996-5870

1996-5979

1996-6032

1997-6738

1997-6513

1999-9221

2000-10788

5651

5698

5806

5807

5810

5814

5832

5833

5849

5883

5904

6293

6577

9784

10313

06.09.1996

21.11.1996

16.10.1996

16.10.1996

09.09.1996

06.12.1996

26.09.1996

26.09.1996

16.10.1996

13.11.1996

27.11.1996

23.05.1997

04.04.1997

27.12.1993

04.04.1997

Prodejní stánek

Uzávěr demontovatelného tažného ramena,
zejména tažného zařízení automobilu

Srdcovka se zkráceným monoblokem

Speciální potravinový doplněk pro regeneraci
organizmu

Speciální potravinový doplněk pro prevenci
oběhových chorob a přetížení organizmu

Fenylacetylované glykosylované analogy
dalarginu

Podklad pod omítku

Konstrukce pro upevnění předmětů

Konstrukce pro upevnění předmětu na stěnu

Speciální přírodní stimulant organizmu

Nábytkový policový regál

Barva na venkovní konstrukce

Uzavírací válcový element tažného zařízení

Porézní nehořlavý podhledový panel se
zvukoabsorpčními účinky

Kolový mlýn na mokré mletí suroviny

Porézní nehořlavý podhledový panel se
zvukoabsorpčními účinky

Kováčik Štefan Mgr., Kostelec nad Černými
lesy, CZ;

KALABIS -BĚLÁ, Bělá pod Bezdězem, CZ;

DT VÝHYBKÁRNA A MOSTÁRNA, SPOL. S
R.O., Prostějov, CZ;

NUTREND, S.R.O., Olomouc, CZ;

NUTREND, S.R.O., Olomouc, CZ;

ÚSTAV ORGANICKÉ CHEMIE A
BIOCHEMIE AV ČR, Praha, CZ;

PALACKÝ Alois, Zašová, CZ;

Tóth Jan, Velké Poříčí, CZ;

Tóth Jan, Velké Poříčí, CZ;

NUTREND, S.R.O., Olomouc, CZ;

TELČ NÁBYTEK, A. S., Telč, CZ;

UNION KOMMERZ SPOL. S R.O., Bratislava,
SK;

SERVIS VITVER CENTRUM, Náchod, CZ;

SONING PRAHA-CENTRUM AKUSTICKÝCH
SLUŽEB A.S., Praha 6, CZ;

PŘEROVSKÉ STROJÍRNY, A.S. - ODD. PVL,
Přerov, CZ;

ŽIKOVSKÝ Josef Ing., Praha, CZ;
ZELFEL Karel Ing., Praha, CZ;
BEZDĚK Pavel Ing., Říčany, CZ;
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ND1K Druhé prodloužení doby platnosti zápisu užitného vzoru

(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)

(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)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

(54)

A 47 G 9/08, A 45 F 4/00

E 03 B 3/00, 3/02

B 30 B 11/00

B 30 B 11/00

F 23 L 17/02

B 22 D 11/08, 41/20

B 23 B 19/00, 19/02

C 02 F 3/04, B 01 D 24/16

E 04 C 3/02, 3/14

H 01 R 13/453

H 01 R 13/502

F 24 F 13/06

A 61 L 9/22

984

1086

1090

1091

1105

1151

1164

1274

1425

1587

2637

5667

5913

1993-1310

1993-1295

1993-1301

1993-1302

1993-1332

1993-1458

1993-1299

1993-1348

1993-1419

1994-1884

1994-2698

1996-5901

1997-6219

16.09.1993

14.09.1993

14.09.1993

14.09.1993

24.09.1993

20.10.1993

14.09.1993

29.09.1993

13.10.1993

02.02.1994

15.07.1994

08.12.1993

24.09.1993

Spací pytel 

Zařízení pro zachycování a odvádění dešťové
vody 

Hydraulická lisovací soustava 

Hydraulická lisovací soustava, zejména pro
briketování 

Komínový nástavec 

Startovací hlava zátkové tyče 

Vřeteník s hlavou souvisle otočnou ve dvou
osách 

Zařízení pro čištění odpadních vod 

Kombinovaný nosník 

Blokovací clonka zásuvky 

Víceúčelový kryt pro jednofázové zásuvky

Zaplavovací výústka

Osobní ionizátor vzduchu

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Šmic Pavel, Beroun, CZ;

Vydra Jaroslav, Kamenné Žehrovice, CZ;

Briklis, s.r.o., Slapy u Tábora, CZ;

Briklis, s.r.o., Slapy u Tábora, CZ;

JIHOKOV, výrobní družstvo, České Budějovice,
CZ;

Třinecké železárny, a.s., Třinec, CZ;

TOS KUŘIM, a.s., Kuřim, CZ;

Burian Jiří, Plzeň, CZ;

SOLO SUŠICE, a.s., Sušice, CZ;

ABB Elektro-Praga, s.r.o., Jablonec nad Nisou,
CZ;

ABB Elektro-Praga s.r.o., Jablonec nad Nisou,
CZ;

SCHAKO METALLWARENFABRIK
FERDINAND SCHAD KG -
ZWEIGNIEDERLASSUNG KOLBINGEN,
Kolbingen, DE;

NICE INTERNATIONAL TRADING S.A.
Nice, FR;
SOLAR ELECTRONICS LTD., Tel Aviv, IL;
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ND4Q První prodloužení doby ochrany průmyslového vzoru

(51)

(51)

(51)
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(51)

(51)
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(51)

(51)

(51)
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(51)
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(11)
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(11)

(11)

(11)
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(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)

(21)

(22)

(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)

(54)

(54)

12-16

21-01

08-05

09-01

09-01

09-01

15-06

06-03

06-03

01-01

25-02

11-02

23-02

23-01

09-09

25-01

02-04

12-03

25-01

12-05

23-04

26143

26281

26332

26420

26421

26422

26475

26517

26518

26581

26604

26607

26624

26625

26642

26698

26742

26931

26944

26945

27850

1995-28425

1995-28692

1995-28609

1995-28626

1995-28627

1995-28628

1995-28741

1995-28509

1995-28510

1995-28690

1995-28671

1995-28693

1995-28648

1995-28686

1995-28653

1995-28669

1996-28952

1995-28743

1995-28896

1995-28897

1995-28663

29.05.1995

29.09.1995

28.08.1995

01.09.1995

01.09.1995

01.09.1995

24.10.1995

28.06.1995

28.06.1995

29.09.1995

20.09.1995

02.10.1995

12.09.1995

26.09.1995

13.09.1995

19.09.1995

01.02.1996

25.10.1995

21.12.1995

21.12.1995

18.09.1995

Vnitřní přední část vozidla s přístrojovou deskou

Model plachetní jachty

Rukojeť přehýbacího nástroje

Zásobník s uzávěrem

Zásobník s uzávěrem

Láhev s uzávěrem

Šicí stroj

Polohovací pracovní stůl

Polohovací pracovní stůl

Zmrzlina

Profily pro dveřní a okenní rámy

Model orloje

Splachovací nádržka s ovladačem

Pouzdro čisticího prostředku pro WC

Kontejner na odpadky

Protihlukový panel

Dětská ortopedická obuv

Hlavový díl hnací vlakové sekce

Nosník pro dopravník

Třmen pro nosník pro dopravník

Vzduchotechnické zařízení - klimatizační
jednotka
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PD1K

PD4A Převod práv a ostatní změny majitelů patentů

Převod práv a ostatní změny majitelů užitných vzorů

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

276343

280374

284444

285669

285867

285953

286393

286854

286855

1985-6166

1994-733

1990-306

1995-2881

1996-2182

1997-2704

1999-1462

1993-1733

1993-1734

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT,
Dresden, DE;

INNOVA PATENT GMBH, Wolfurt, AT;

INNOVA PATENT GMBH, Wolfurt, AT;

VANTICO AG, Basel, CH;

PEPTIDE THERAPEUTICS LIMITED,
Cambridge, GB;

WELFIDE CORPORATION, Osaka, JP;

OERLIKON CONTRAVES AG, Zürich, CH;

ATOFINA CHEMICALS, INC., Philadelphia,
PA, US;

ATOFINA CHEMICALS, INC., Philadelphia,
PA, US;

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

3981

3982

5009

5201

6511

7494

9852

9882

10008

1995-4339

1995-4340

1996-5329

1996-5473

1997-6866

1998-7871

2000-10474

1999-10050

2000-10406

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

LUKÁŠ Josef Ing. CSc., Ostrava, CZ;
BRADÁČ Jiří Prof. Ing. CSc., Ostrava, CZ;
CRHÁNOVÁ Marie Ing., Havířov, CZ;

LUKÁŠ Josef Ing. CSc., Ostrava, CZ;
LUKÁŠ Marek Ing., Hlučín, CZ;

ZARGES CZ, S.R.O., Brno, CZ;

KARIMPEX, A.S., Karviná-Fryštát, CZ;

KOVONA SYSTEM, A.S., Karviná, CZ;

LEAR, A. S., Brno, CZ;
BERAN Zdeněk Doc. Ing. CSc., Brno, CZ;

BÍBA Ladislav, Hradec Králové, CZ;

KOVONA SYSTEM, A.S., Karviná, CZ;

ALSTOM POWER, S.R.O., Brno, CZ;
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PD4Q

QA9A Nabídka licence

Převod práv a ostatní změny vlastníků průmyslových vzorů

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

(21)

24141

24596

26423

26946

27735

29415

1992-25888

1993-26441

1995-28637

1995-28907

1997-30130

1999-31989

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

DAIMLERCHRYSLER AG, Stuttgart, DE;

DAIMLERCHRYSLER AG, Stuttgart, DE;

INNOVA PATENT GMBH, Wolfurt, AT;

DAIMLERCHRYSLER AG, Stuttgart, DE;

LUKANA, A.S., Olomouc, CZ;

SENIA COMMUNICATION S.R.O., Olomouc,
CZ;

(73)

(73)

LIGOCKÝ Václav, Orlová, CZ;

LIŠKA Josef Ing., Hýskov, CZ;

(11)

(11)

280771

286538

Způsob výroby kovových součástí s vrstvou
tvrdé slitiny, zejména sedel ventilů

Propojovací jednotka faxu a mobilního telefonu

(54)

(54)
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Opravy

Patent č. 280745, jehož zánik byl zveřejněn ve Věstníku č. 4/2000, zůstává nadále v platnosti.

Patent č. 284500, jehož zánik byl zveřejněn ve Věstníku č. 5/2000, zůstává nadále v platnosti.

Patent č. 282148, jehož zánik byl zveřejněn ve Věstníku č. 6/2000, zůstává nadále v platnosti.    

Užitný vzor č. 4719, jehož zánik byl zveřejněn ve Věstníku 8/2000, zůstává v platnosti.
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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

69676, 97959, 100331, 114398, 115458, 120294, 121682, 121683, 122252, 122767, 122967, 123016, 123707, 123709,
123927, 124736, 124737, 124787, 124897, 126032, 127594, 127866, 128392, 128996, 128997, 128998, 128999, 129106,
129141, 129317, 129466, 130195, 130594, 130600, 130668, 130772, 130904, 131026, 131534, 133287, 134578, 135007,
136285, 137066, 137502, 137705, 137800, 137912, 138100, 138161, 138162, 138293, 138403, 138501, 138520, 138539,
138549, 138551, 138773, 138956, 138989, 139077, 139080, 139246, 139247, 139253, 139254, 139593, 139923, 139956,
139976, 139978, 140224, 140280, 140720, 140758, 140764, 140947, 140972, 140973, 140984, 141050, 141174, 141176,
141183, 141184, 141292, 141306, 141498, 141499, 141500, 141682, 141698, 141705, 141726, 141734, 141843, 141862,
142181, 142182, 142570, 142591, 142681, 142752, 142764, 142814, 142878, 142924, 142925, 142946, 142980, 143017,
143032, 143040, 143067, 143118, 143143, 143187, 143188, 143189, 143385, 143389, 143390, 143462, 143523, 143567,
143608, 143609, 143610, 143677, 143678, 143684, 143713, 143714, 143813, 143928, 143960, 143981, 144001, 144003,
144038, 144051, 144052, 144069, 144072, 144073, 144105, 144106, 144146, 144156, 144157, 144184, 144185, 144186,
144206, 144207, 144208, 144209, 144210, 144211, 144252, 144254, 144260, 144420, 144466, 144531, 144575, 144736,
144755, 144762, 144775, 144780, 144781, 144825, 144828, 144840, 144854, 144855, 144857, 144858, 144901, 144910,
144974, 144992, 145001, 145009, 145010, 145045, 145075, 145076, 145077, 145085, 145086, 145092, 145099, 145102,
145133, 145139, 145140, 145209, 145252, 145257, 145259, 145330, 145366, 145367, 145368, 145369, 145373, 145440,
145452, 145454, 145455, 145475, 145489, 145493, 145539, 145564, 145602, 145614, 145617, 145619, 145677, 145787,
145849, 145850, 145851, 145853, 145899, 145922, 145925, 145931, 145947, 145949, 146000, 146002, 146018, 146064,
146065, 146077, 146119, 146158, 146205, 146254, 146313, 146330, 146364, 146429, 146445, 146453, 146470, 146561,
146580, 146611, 146612, 146625, 146669, 146682, 146699, 146700, 146713, 146719, 146722, 146734, 146739, 146754,
146755, 146756, 146757, 146763, 146764, 146767, 146782, 146784, 146785, 146825, 146831, 146837, 146838, 146844,
146985, 146992, 146999, 147067, 147118, 147129, 147130, 147131, 147132, 147133, 147134, 147163, 147198, 147199,
147201, 147203, 147207, 147257, 147274, 147277, 147308, 147310, 147325, 147332, 147334, 147335, 147460, 147462,
147463, 147464, 147486, 147496, 147500, 147501, 147502, 147503, 147549, 147571, 147573, 147605, 147661, 147664,
147666, 147680, 147683, 147687, 147769, 147770, 147771, 147772, 147773, 147774, 147775, 147843, 147866, 147968,
147981, 148017, 148018, 148071, 148083, 148095, 148096, 148097, 148098, 148099, 148149, 148150, 148155, 148165,
148192, 148197, 148212, 148239, 148241, 148242, 148245, 148249, 148257, 148258, 148262, 148263, 148265, 148266,
148268, 148269, 148271, 148291, 148312, 148318, 148347, 148353, 148361, 148362, 148399, 148400, 148407, 148437,
148571, 148572, 148585, 148588, 148602, 148617, 148640, 148641, 148647, 148653, 148681, 148682, 148685, 148686,
148687, 148688, 148695, 148705, 148736, 148737, 148738, 148745, 148750, 148752, 148753, 148754, 148756, 148757,
148789, 148790, 148792, 148793, 148799, 148814, 148815, 148816, 148817, 148830, 148835, 148836, 148846, 148858,
148859, 148866, 148882, 148885, 148886, 148898, 148912, 148918, 148919, 148944, 148949, 148950, 148956, 148957,
148961, 148962, 148963, 148964, 148965, 148971, 148977, 148978, 148979, 148980, 148981, 149012, 149013, 149026,
149029, 149041, 149045, 149047, 149056, 149057, 149093, 149094, 149096, 149097, 149098, 149100, 149104, 149114,
149116, 149117, 149124, 149132, 149136, 149144, 149145, 149150, 149156, 149180, 149183, 149184, 149202, 149204,
149205, 149222, 149223, 149245, 149248, 149250, 149251, 149282, 149283, 149286, 149287, 149297, 149298, 149305,
149307, 149314, 149326, 149331, 149335, 149336, 149341, 149342, 149343, 149345, 149350, 149358, 149363, 149364,
149367, 149368, 149369, 149371, 149372, 149373, 149374, 149389, 149398, 149399, 149408, 149409, 149414, 149424,
149516, 149522, 149523, 149524, 149525, 149527, 149529, 149541, 149542, 149547, 149560, 149562, 149569, 149570,
149571, 149573, 149574, 149575, 149577, 149578, 149581, 149583, 149584, 149585, 149586, 149588, 149597, 149617,
149618, 149619, 149627, 149635, 149640, 149641, 149642, 149646, 149653, 149654, 149655, 149656, 149659, 149660,
149661, 149662, 149668, 149679, 149682, 149686, 149689, 149691, 149692, 149693, 149694, 149695, 149699, 149700,
149701, 149706, 149707, 149714, 149722, 149723, 149724, 149726, 149733, 149737, 149738, 149739, 149744, 149746,
149756, 149757, 149758, 149759, 149760, 149761, 149762, 149763, 149764, 149765, 149766, 149767, 149768, 149770,
149773, 149774, 149775, 149776, 149777, 149778, 149779, 149780, 149781, 149782, 149783, 149784, 149785, 149794,
149795, 149805, 149811, 149812, 149815, 149816, 149817, 149823, 149829, 149830, 149844, 149848, 149849, 149850,
149856, 149857, 149858, 149859, 149860, 149861, 149888, 149889, 149890, 149895, 149896, 149897, 149898, 149899,
149900, 149901, 149902, 149903, 149904, 149907, 149909, 149910, 149926, 149927, 149933, 149937, 149944, 149945,
149950, 149951, 149952, 149956, 149957, 149967, 149982, 149983, 149984, 149985, 149986, 149987, 149988, 149989,
150014, 150016, 150017, 150018, 150019, 150020, 150038, 150042, 150044, 150050, 150067, 150068, 150070, 150071,
150087, 150088, 150089, 150090, 150091, 150110, 150111, 150112, 150113, 150114, 150132, 150138, 150139, 150142,
150143, 150214, 150215, 150222, 150230, 150244, 150257, 150262, 150263, 150264, 150265, 150310, 150330, 150333,
150337, 150343, 150344, 150361, 150364, 150372, 150388, 150389, 150392, 150393, 150394, 150395, 150396, 150424,
150434, 150435, 150438, 150439, 150440, 150441, 150442, 150443, 150444, 150475, 150481, 150482, 150518, 150521,
150525, 150529, 150545, 150551, 150552, 150553, 150573, 150608, 150615, 150616, 150629, 150631, 150637, 150638,
150705, 150706, 150707, 150713, 150738, 150745, 150756, 150757, 150769, 150778, 150799, 150800, 150801, 150802,
150813, 150814, 150817, 150825, 150835, 150864, 150868, 150895, 150896, 150898, 150923, 150934, 150935, 150942,
150943, 150944, 150945, 150946, 150954, 150955, 150956, 150961, 151085, 151086, 151087, 151091, 151130, 151131,
151132, 151134, 151162, 151163, 151164, 151165, 151166, 151167, 151186, 151187, 151188, 151233, 151234, 151235,
151236, 151254, 151255, 151280, 151300, 151301, 151302, 151303, 151312, 151313, 151314, 151315, 151316, 151319,
151320, 151372, 151419, 151440, 151441, 151442, 151464, 151474, 151513, 151514, 151518, 151523, 151552, 151601,
151602, 151604, 151605, 151633, 151634, 151645, 151646, 151647, 151664, 151671, 151674, 151675, 151684, 151685,
151686, 151698, 151703, 151713, 151716, 151717, 151725, 151730, 151791, 151820, 151843, 151844, 151856, 151857,
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29.06.1992

03.03.1995

(220)

(220)

(320)

(320)

29.06.1992

03.03.1995

(540)

(540)

TONY

PTÁKOVINKY

Zveřejněné přihlášky ochranných známek

Číselný přehled

151858, 151871, 151881, 151887, 151909, 151914, 151930, 151943, 151959, 151984, 151987, 151988, 152007, 152169,
152188, 152189, 152207, 152221, 152235, 152239, 152240, 152469, 152470, 152530, 152531, 152532, 152533, 152628,
152660, 152661, 152678, 152688, 152689, 152722, 152723, 152774, 152800, 152801, 152832, 152833, 152868, 152869,
152870, 152877, 152895, 152918, 152919, 152986, 152987, 152999, 153042, 153044, 153056, 153059, 153077, 153078,
153079, 153111, 153136, 153137, 153140, 153162, 153179, 153218, 153242, 153248, 153424, 153510, 153528, 153529,
153572, 153573, 153574, 153652, 153653, 153654, 153666, 153685, 153705, 153753, 153772, 153773, 154143, 154192,
154704, 154708, 154817, 155027, 155033, 155075, 155077, 155177, 155218, 155261, 155347, 155353, 155357, 155363,
155634, 155652, 155735, 155738, 155943, 155947, 156051, 156237, 156366, 156367, 156368, 156369, 156533, 156647,
156865, 157048, 157087, 157088, 157116, 157141, 157360, 157361, 157377, 157681, 157682, 157683, 157687, 157871,
157989, 158234, 158235, 158338, 158455, 158456, 158498, 158541, 158597, 158869

(14) klenoty, šperky, hodinky, drahé kovy, přírodní a
umělé drahé kameny; (20) suvenýry ze dřeva, skla a
keramiky; (21) sklo, keramika; (25) obuv; (26) kožená
galanterie; (42) ubytovací služby.

(3) přípravky pro bělení a jiné prostředky k praní,
přípravky pro čištění, leštění a broušení, mýdla,
parfumerie, vonné oleje, kosmetika, krémy, mléka a vody,
deodoranty pro osobní potřebu, toaletní přípravky, vlasové
vody, zubní pasty, prášky a vodičky; (5) výrobky
hygienické, diabetické přípravky pro léčebné účely,
dietetické přípravky a potraviny, potraviny pro batolata,
vitamíny, vitamínové nápoje, povzbuzující přípravky,
náplasti, materiál pro obvazy, dezinfekční přípravky,
výrobky pro hubení škodlivých zvířat, hygienické potřeby
pro lékařství a pro osobní hygienu, deodoranty, cigarety
bez tabáku k lékařskému účelu; (6) obecné kovy a jejich
slitiny a jednoduché výrobky z těchto kovů či slitin
zařazené do třídy 6, těžítka z obecných kovů nebo jejich
slitin, nedobytné pokladny a schránky, přívěsky na klíče,
klíče, zámečnické výrobky, řetězy, kotvy, kovadliny,
zvony, zvonky, hřebíky, šrouby, umělecké nebo ozdobné
předměty z obecných kovů a jejich slitin, výrobky z kovu
nikoli z drahých kovů zařazené ve třídě č.6; (8) jídelní
příbory v rámci této třídy; (9) aparáty a přístroje vědecké,
geodetické, elektrické v rámci této třídy, elektronické,
fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení,
měření, signalizaci, kontrolu, záchranu a přístroje učební,
aparáty pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo
obrazu, magnetické suporty zvukových záznamů,
gramofonové desky, 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, nosiče záznamů nahrané i nenahrané, videokazety

nahrané i nenahrané, audiokazety nahrané i nenahrané,
audiovizuální díla, hudební díla, CD disky, programové
vybavení pro počítače, software, databáze, databázové
produkty, počítačové hry, pohledy ilustrované se zvukovou
nahrávkou, hlavolamy, hrací skříně uváděné v činnost
vhozením mince, reklamní přístroje na střídavé obrazy,
reklama světelná, reklamní světelné přístroje; (10)
prezervativy; (14) vzácné kovy a jejich slitiny a výrobky z
těchto látek nebo postříbřeného nebo pozlaceného kovu,
klenoty, bižuterie, drahokamy, umělecké nebo ozdobné
předměty z drahých kovů nebo jejich slitin, hodinářské
potřeby a chronometrické přístroje, budíky, nástěnné
hodiny, knoflíky do manžet, jehlice do kravat, odznaky z
drahých kovů, těžítka z drahých kovů nebo jejich slitin,
skřínky na klenoty z drahých kovů nebo jejich slitin,
příbory stolní, kávové, čajové, na vajíčka z drahých kovů,
přívěsky na klíče z drahých kovů; (15) hudební nástroje,
mechanická piana a jejich doplňky, hrací skříně, elektrické
a elektronické hudební nástroje; (16) papír, lepenka a
výrobky z těchto materiálů zatříděné ve třídě 16 zejména
výrobky z papíru, plakáty, fotografie, papír na balení
doutníků a cigaret, pohlednice, gratulace, dopisní papíry,
obálky, kalendáře zejména nástěnné a stolní, samolepky,
obtisky, pexesa, hrací karty, puzzle, poznámkové bloky,
desky na spisy, pořadače, omalovánky, activity books,
balicí papír, papírové hračky, školní sešity, skicáky, tužky,
pastelky, tuhy, gumy, ořezávátka, ořezávátka strojky,
penály, papírové tašky, umělohmotné tašky, papírové
kapesníky, hlavolamy, obaly všeho druhu papírové,
těžítka, tiskoviny, časopisy, periodika, knihy, tiskárenské
výrobky, písmena pro tiskárny, štočky, potřeby pro knižní
vazby, fotografie, lepidla pro papírenství nebo  domácnost,
materiál pro umělce, štětce, psací stroje a kancelářské
potřeby (kromě nábytku), učební pomůcky, plastické nebo
papírové obaly obecně, lisy, pytlíky a sáčky pro obalovou
techniku, obaly na mléčné výrobky, obaly na kosmetiku,
obaly na hračky, přívěsky na klíče, umělecké nebo ozdobné
předměty z papíru nebo plastických hmot, obalové
mnateriály z plastických hmot, umělohmotmé tašky; (18)
kůže, imitace kůže, výrobky z těchto materiálů zařazené ve
třídě 18, tašky, tašky náprsní, tašky ruční, tašky školní,
peněženky, kufry, deštníky, slunečníky a hole, biče a
sedlářské výrobky, umělecké nebo ozdobné předměty z
kůže nebo z imitace kůže, přívěsky na klíče z kůže nebo
imitace kůže; (20) nábytek, zrcadla, rámy, výrobky ze
dřeva, korku, rákosu, vrbového proutí, z rohu, kosti,
slonoviny, z kosti, želvoviny, jantaru, perleti, mořské
pěny, náhražky všech těchto materiálů nebo náhražky z
plastických hmot zařazené ve třídě 20, nábytek kovový
pro camping, matrace do postelí, polštáře, tabulky státní

(511)

(511)

14, 20, 21, 25, 26, 42

3, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 32, 33,
35, 41

O 69676

O 97959

(210)

(210)

(730) TONY, spol. s r.o.,, V Ondřejově 30/994, Praha 4,
Česká republika

(510)

(510)
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18.05.1995

02.09.1996

04.10.1996

12.03.1997

29.04.1997

29.04.1997

16.05.1997

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

18.05.1995

02.09.1996

04.10.1996

12.03.1997

29.04.1997

29.04.1997

16.05.1997

(540)

(540)

(540)

(540)

GRAN CENTENARIO

SOLO

FREE

BRAVO-TV

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Kalenský Petr, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Ing. Hořejš Milan, Čermák, Hořejš, Vrba -
advokátní a patentová kancelář, Národní 32, Praha 1

JUDr. Traplová Jarmila, Advokátní a patentová
kancelář Traplová, Hakr, Kubát, Přístavní 24, Praha 7

Mgr. Machatová Marcela, patentový zástupce, DMH-
patentová a známková kancelář, Pospíšilova 2, Praha
3

Ing. Reichel Pavel, Lopatecká 14, Praha 4

Ing. Reichel Pavel, Lopatecká 14, Praha 4

(540)

(540)

poznávací značky nekovové, dopisní schránky ani zděné
ani kovové, dětský nábytek, skříňky na klenoty nekovové,
umělecké nebo ozdobné předměty z výše uvedených
materiálů ze třídy 20, polštáře; (21) náčiní, výrobky a
nádoby pro domácnost nebo kuchyň, hřebeny, mycí houby,
kartáče, čistící prostředky, sklo, porcelán, keramika,
majolika a výrobky z těchto materiálů, láhve, vázičky,
sklenice, nápojové láhve, obaly, nádobí, smaltované
domácí a kuchyňské přístroje, náčiní, předměty a nádoby,
podnosy a podložky pro karafy, nádoby a nádobí z
plastických nebo jiných hmot pro domácnost, malé
aparáty k sekání, mletí, lisování atd. s ručním pohonem,
elektrické zubní kartáčky; (24) tkaniny, pokrývky ložní i
stolní, textilní výrobky, kapesníky textilní, umělohmotné
prostírání; (25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží, trička,
čepice, klobouky, nášivky na oděvy, zažehlovací obtisky,
šátky, plavky, obuv, ponožky, opasky, pásky oděvní; (26)
krajky, výšivky, stuhy, tkaničky, knoflíky, knoflíky
košilové a k náprsenkám, knoflíky kovové, knoflíky
nitěné, knoflíky patentní, odznaky, háčky a očka, poutka,
špendlíky, jehly, galantérie, zipy, nášivky na oděvy,
zažehlovací obtisky, umělé květiny, umělecké nebo
ozdobné předměty z textilu; (28) hry a hračky zejména
dřevěné, plyšové, látkové, umělohmotné, třaskavé,
mechanické, hudební, fyzikální, hrací stroje, hlavolamy,
tělocvičné a sportovní potřeby a nářadí, potřeby pro
gymnastiku a sport, ozdoby na vánoční stromky, rybářské
potřeby; (32) nealkoholické nápoje, nápoje zbavené
alkoholu, piva, minerální vody, šumivé nápoje, ovocné
šťávy a nápoje, sirupy a jiné přípravky k zhotovování
nápojů, instantní nápoje; (33) alkoholické nápoje s
výjimkou piv; (35) reklamní, inzertní a propagační
činnost; (41) nakladatelství a vydavatelství, půjčování
nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů,
filmová produkce.

(33) tequila, tequilové koktejly, alkoholické nápoje
obsahující tequilu.

(30) příchutě a náplně používané při výrobě pekárenských
anebo cukrárenských výrobků.

(34) cigarety, tabák, tabákové výrobky, kuřácké potřeby,
zapalovače, zápalky.

(16) tiskárenské výrobky, plastické obaly, fotografie, hrací
karty; (41) výchova, školení, zábava, sportovní a kulturní
aktivita.

(9) nosiče informací se záznamem zvuku a obrazu; (16)
tiskoviny; (41) výchovná a zábavní činnost.

(9) nosiče informací se záznamem zvuku a obrazu; (16)
tiskoviny; (41) výchovná a zábavní činnost.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

33

30

34

16, 41

9, 16, 41

9, 16, 41

2, 3, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28

O 100331

O 114398

O 115458

O 120294

O 121682

O 121683

O 122252

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Česká nezávislá televizní společnost, s.r.o.,
Vladislavova 20, Praha 1, Česká republika

Tequila Cuervo S.A. de C.V., 24 de Enero No.73,
Tequila, Mexiko

Sokol & Company Illinois Corporation, 5315
Dansher Road, Countryside, Spojené státy americké,
Illinois

Souza Cruz S.A., Rua Candelaria 66, Rio de Janeiro,
Brazílie

EUROPRESS, k.s., Viktora Huga 6, Praha 5, Česká
republika

Bohem production s.r.o., Dolní 10, Praha 4, Česká
republika

Bohem production s.r.o., Dolní 10, Praha 4, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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02.06.1997

10.06.1997

11.06.1997

04.07.1997

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

02.06.1997

10.06.1997

11.06.1997

04.07.1997

(540) MODACT

(740)

(740)

(740)

JUDr. Zeman Jiří, Pečený, Kuklová, Zeman & spol.,
advokátní a komerčně právní kancelář, Mezibranská
19, Praha 1

Ing. Sedlák Jiří, Advokátní, patentová a známková
kancelář Kudrlička a Sedlák, Pražská 58, České
Budějovice

Ing. Kendereški Dušan, patentový zástupce, Lidická
51, Brno

(540)

(540)

(540)

(2) barvy, nátěry, laky; (3) parfumerie, kosmetika,
drogistické zboží; (6) kovové stavební materiály, trezory
na klenoty; (8) příbory, ruční nářadí; (9) kalkulačky,
přístroje určené k zábavě a sestrojené jen pro použití s
televizorem; (14) klenoty, hodinky, bižuterie, drahokamy;
(16) nákupní tašky z plastických hmot, papírenské zboží,
zejména vánoční a jiné dekorativní výrobky z papíru, lepicí
pásky, lepicí cenové štítky; (18) kožené zboží, kufry,
deštníky; (20) nábytek, výrobky ze dřeva, korku, rákosu,
proutí, rohoviny, kostí, slonoviny, jantaru, perleti a jejich
náhražky; (21) náčiní a nádoby pro domácnost nebo
kuchyň jako kuchyňské nádobí, vědra, džbery z nerez
materiálů a plastických materiálů, včetně porcelánových
výrobků, výrobky ze skla jako vázy, skleněná zvířátka a
dárkové zboží ze skla; (24) ubrusy, pokrývky, textilní zboží
spadající do této třídy; (25) oděvy, obuv, klobouky; (26)
krajky, výšivky, stuhy, galanterie; (27) koberce, rohožky;
(28) hry, hračky, vánoční ozdoby, sportovní náčiní.

(6) kovové regálové zásobníky, kontejnery, pokladny,
schránky, přepážky a příčky, zámečnické výrobky; (7)
pračky, sušičky, myčky nádobí, drtiče odpadu; (11)
osvětlovací zařízení a přístroje jako elektrická svítidla
stropní, nástěnná, stojací, stolní a závěsná, chladničky,
mrazničky a výrobníky ledu, topná zařízení, domácí
elektrická a plynová zařízení pro vaření, zejména sporáky,
trouby, vařiče a varné desky, mikrovlnné trouby, systémy
pro úpravu vzduchu v uzavřených prostorách, odsávače,
zvlhčovače a čističe vzduchu, sanitární zařízení; (17)
kaučuk, guma a výrobky z těchto materiálů neuvedené v
jiné třídě, výrobky a polotovary z plastů; (19) nekovové
přepážky, příčky, kryty a obklady pro interiéry,
dřevotřískové, dřevovláknité a podobné desky, pomocné
profily a desky k obkladu stěn, stropů a podlah; (20)
nábytek všeho druhu včetně kovového, zejména variabilní
programy pro kanceláře, jednací místnosti, recepce, sedací
soupravy, křesla a židle, stoly a stolky, rámy, stojany,
broušená skla a zrcadla, výrobky ze dřeva, korku, rákosu,
proutí a plastů v jiných třídách nezařazené; (24) tkaniny a
textilní výrobky, zejména potahový materiál na nábytek,
záclony, závěsy a dekorační materiály; (27) koberce a jiné
podlahové krytiny všeho druhu, linolea, korkové a jiné
obklady podlah, malé koberce, běhouny, kobercové
podlahy, kobercové dlaždice, tapety /s výjimkou textiních/;
(35) reklamní a propagační činnost, průzkum trhu,
zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost v oblasti
obchodu s uvedenými výrobky a službami; (37) montáž a
opravy veškerých uvedených výrobků; (42) projektování
interiérů, poradenská a konzultační činnost v uvedených
oblastech.

(7) servomotory elektrické, pneumatické, hydraulické v
provedení: otočné víceotáčkové, jednootáčkové a pákové,
přímočaré, jednootáčkové 90?.

(9) elektronické publikace, magnetické a optické nosiče
dat, data na magnetických a optických nosičích,
magnetické disky, optické disky, např. CD-WORM, CD-
ROM; (16) výrobky z papíru uvedené ve tř. 16, periodika,
tiskoviny; (35) informační kancelář poskytující údaje o
firmách prostřednictvím Internetu, propagace, rozšiřování
reklamních materiálů, zveřejňování reklamních textů,
vydávání reklamních textů na počítačových sítích, např.
INTERNET; (41) zveřejňování a vydávání textů, kromě
reklamních, vydávání dat na magnetických a optických
nosičích, vydávání informací, dat na strojně čitelných
nosičích, např. magnetických a optických nosičích,
vydavatelská a publikační činnost.

(511)

(511)

(511)

(511)

6, 7, 11, 17, 19, 20, 24, 27, 35, 37, 42

7

9, 16, 35, 41

33

O 122767

O 122967

O 123016

O 123707

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

STAR IMPEX, s.r.o., Kolbenova 29/568, Praha 9,
Česká republika

BENE Praha, spol. s r.o., Krakovská 7, Praha 1,
Česká republika

ZPA Pečky a.s., tř. 5. května 166, Pečky, Česká
republika

INFORM NET PARTNERS, s.r.o., Platnéřská 4,
Praha 1, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)
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04.07.1997

11.07.1997

18.08.1997

18.08.1997

20.08.1997

22.08.1997

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

04.07.1997

11.07.1997

18.08.1997

18.08.1997

20.08.1997

22.08.1997

(540)

(540)

STILUS PRAHA

STILUS TRADE(740)

(740)

(740)

(740)

Patentservis Praha a.s., Jívenská 1273/1, Praha 4

Patentservis Praha a.s., Jívenská 1273/1, Praha 4

Ing. Němec Marek, Patentová kancelář Ing. Němec
Marek + PARTNER, Milady Horákové 84, P.O.Box
54, Praha 7

Ing. Němec Marek, Patentová kancelář Ing. Němec
Marek + PARTNER, Milady Horákové 84, P.O.Box
54, Praha 7

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(33) alkoholické nápoje / s výjimkou piv/.

(33) alkoholické nápoje / s výjimkou piv/.

(25) textilní zboží např. pánské, dámské, dětské oděvy,
košile, trička, tílka, spodky, pyžama, noční košile.

(7) pračky, myčky nádobí, kuchyňské roboty, vysavače;
(9) televizní hry; (11) ledničky, mrazničky, mikrovlnné
trouby, pečicí trouby, sporáky, kávovary elektrické,
ohřívače vody; (16) knihy, mapy, průvodce, atlasy,
pohledy, papírové tácky, pytlíky, kelímky, fotografie,
hrací karty, učební pomůcky; (32) piva, nealkoholické
nápoje, minerální vody, nápoje v prášku; (33) lihoviny,

vína, alkoholické nápoje.

(7) pračky, myčky nádobí, kuchyňské roboty, vysavače;
(9) televizní hry; (11) ledničky, mrazničky, mikrovlnné
trouby, pečicí trouby, sporáky, kávovary elektrické,
ohřívače vody; (16) knihy, mapy, průvodce, atlasy,
pohledy, papírové tácky, pytlíky, kelímky, fotografie,
hrací karty, učební pomůcky; (32) piva, nealkoholické
nápoje, minerální vody, nápoje v prášku; (33) lihoviny,
vína, alkoholické nápoje.

(41) školení a ověřování odborné způsobilosti v oblasti
technických zařízení; (42) inženýrská činnost v oblasti
bezpečnosti technických zařízení, zpracování technických
norem, pravidel a doporučení v oblasti technických
zařízení, inspekční činnost ve smyslu ČSN EN 45 004 v
oblasti technických zařízení, revize a revizní zkoušky
provozovaných kotlů a tlakových nádob, revizní zkoušky
provozní způsobilosti zdvihacích zařízení, revize
elektrických zařízení, revize a zkoušky vyhrazených
plynových zařízení, provádění napěťových zkoušek
vysokotlakých a velmi vysokotlakých plynovodů,
poradenství v oblasti technických zařízení, prohlídky,
zkoušky a revize technických zařízení alternativního
pohonu motorových vozidel a vozíků na propan-butan a
zemní plyn.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

33

25

7, 9, 11, 16, 32, 33

7, 9, 11, 16, 32, 33

41, 42

16, 35, 40, 42

O 123709

O 123927

O 124736

O 124737

O 124787

O 124897

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

BADEL 1862 d.d., vina i alkoholna pica , Vlaška
116, Zagreb, Chorvatsko

BADEL 1862 d.d., vina i akoholna pica, Vlaška
116, Zagreb, Chorvatsko

ANDY spol. s r.o., K Pitkovicům 14, Praha 10, Česká
republika

Pojar Miroslav, Dejvická 28, Praha 6, Česká
republika

Pojar Miroslav, Dejvická 28, Praha 6, Česká
republika

ITI TÜV s.r.o., Modřanská 98, Praha 4, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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07.10.1997

24.11.1997

(220)

(220)

(320)

(320)

07.10.1997

24.11.1997

(540) PROCTER & GAMBLE

(740) JUDr. Čermák Karel, Čermák, Hořejš, Vrba - advokátní
a patentová kancelář, Národní 32, Praha 1

(540)

(540)

(16) papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které
nejsou zařazeny do jiných tříd, tiskárenské výrobky,
potřeby pro knižní vazby, papírenské zboží, plastové
obaly v této třídě, fotoalba, památníky, fotorůžky, obálky
a sáčky všech druhů z papíru a igelitu, desky z kartónu -
odkládací mapy všech formátů, potahované desky na
šrouby, s klapnami, s tkanicemi, rychlovazače všech
formátů z různého materiálu, rozdružovací knihy na
zakládání dokladů, krabičky z průhledné fólie ve všech
velikostech, desky, pouzdra a obaly z průhledné fólie nebo
plastů, kalendáře, visačky, výseky z kartonu, reklamní
desky, kartonové obaly; (35) kopírovací služby
(xerografické kopie); (40) opravy (převazba knih),
dokončovací knihařské práce, brožování, průmyslové
vazby, spirálování tiskovin a bloků, kroužkování; (42) tisk
černobílý a barevný, ražby zlatotiskem, potisk výrobků.

(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, hasicí přístroje (složení),
prostředky pro kalení a letování kovů, chemické výrobky
určené ke konzervování potravin, tříslící materiály, lepidla
pro průmysl; (3) přípravky pro bělení a jiné prostředky ku
praní, přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a
broušení, mýdla, parfumerie, vonné oleje, kosmetika,
vlasové vody (lotions), prostředky pro čištění zubů; (5)
výrobky farmaceutické, zvěrolékařské a zdravotnické,
výrobky dietetické k lékařským účelům, potraviny pro
děti, náplasti, obvazový materiál, hmoty k plombování
zubů a na zubní otisky, desinfekční prostředky, přípravky k
ničení živočišných škůdců, fungicidy, herbicidy; (7) stroje
na vratné kovové a plastické láhve, stroje na vracení
přepravek a stroje na podávání lahví; (8) nářadí a přístroje
s ručním pohonem, nože, vidličky a lžíce, sečné zbraně,
břitvy; (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, malířské štětce, psací stroje a kancelářské potřeby
(vyjímaje nábytek), učební pomůcky (vyjímaje aparáty),
plastické obaly (nezařazené do jiných tříd), hrací karty,
písmena pro tiskárny, štočky; (18) kůže, imitace kůže,
výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do
jiných tříd, kůže ze zvířat, usně, kufry a cestovní tašky,
deštníky, slunečníky a vycházkové hole, biče a sedlářské
výrobky; (20) nábytek, zrcadla, rámy, výrobky
nejmenované v jiných třídách ze dřeva, korku, rákosu,
třtiny, proutí, rohu, kosti, slonoviny, z kostic, želvoviny,

jantaru, perleti, mořské pěny a náhražky všech těchto
materiálů nebo náhražky z plastických hmot; (21) náčiní a
nádoby pro domácnost nebo kuchyň (nikoliv z drahých
kovů, ani postříbřených nebo pozlacených kovů), hřebeny
a mycí houby, kartáče (s výjimkou štětců), materiály pro
výrobu kartáčů, čisticí prostředky, třísky ocelové, sklo
surové nebo opracované (s výjimkou stavebního skla),
sklo, porcelán a hrnčířské zboží neobsažené v jiných
třídách, plechovky a přepravky vracené k recyklaci; (22)
lana, provazy, sítě, stany, plachty, plachtoviny, lodní
plachty, pytle a vaky neobsažené v jiných třídách,
materiály na vycpávky a výplně, textilní materiály ze
surových vláken; (28) hry, hračky, potřeby pro
gymnastiku a sport, které nejsou uvedeny v jiných třídách,
vánoční ozdoby; (29) maso, ryby, drůbež a zvěřina, masové
výtažky, ovoce a zelenina konzervované, sušené a vařené,
želé, džemy, vejce, mléko a mléčné výrobky, oleje a tuky
jedlé; (30) káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo,
kávové náhražky, mouka a výrobky z obilnin, chléb,
cukrářské zboží a cukrovinky, zmrzliny, med, sirupy,
droždí, prášky na pečení, sůl, hořčice, ocet, omáčky (k
ochucení), koření, salátové dresinky, led; (35) propagační a
obchodní činnost, provozování a povolování
voňavkářských a kosmetických obchodů zprostředkováním
technického, řemeslného a organizačního know-how, plány
a činnost týkající se obchodu zejména ve vztahu k trhu,
propagační činnosti a k školení a řízení personálu; (36)
leasing automatů pro příjem lahví a jiného zboží k následné
recyklaci; (37) stavebnictví a opravy; (41) školení a
vzdělávání specialistů pro kosmetiku a parfumerii,
přednášky a semináře o péči o krásu, provoz rekreačních
zařízení k vylepšení fyzického vzhledu, organizace
módních přehlídek a předvádění kosmetiky, provoz škol v
oblasti parfumerie a kosmetiky a obstaravání povolení k
jejich provozu, to vše zprostředkováním technického,
řemeslného a organizačního know-how, konzultace a
školení o navrhářství, jeho organizaci a získavání
příslušných povolení; (42) kosmetická léčba, konzultace ke
zlepšení vnějšího vzhledu, kosmetické výzkumné instituty,
rozvoj kosmetických přípravků a voňavek, zajišťování
potravin a nápojů, dočasné ubytování, péče lékařská,
hygienická a o krásu, služby veterinářské a zemědělské,
právní služby, vědecký a průmyslový výzkum, počítačové
programování, kadeřnické salóny, služby týkající se péče o
zdraví a krásu, služby salónů krásy, poradenské a
zastupitelské služby v souvislosti se salóny krásy, vědecký a
průmyslový výzkum, výzkum týkající se péče o zuby a
ústní dutinu a poradenské služby, lázně, farmaceutické a
léčebné konzultace, farmaceutické a léčebné využití
odbornosti a výzkum, pronájem automatů pro příjem lahví
nebo jiného zboží k následné recyklaci.

(511)

(511)

1, 3, 5, 7, 8, 16, 18, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 41,
42

1, 3, 5, 7, 8, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26

O 126032

O 127594

(210)

(210)

(730)

(730)

TOMOS PRAHA a.s., Táborská 31, Praha 4, Česká
republika

The Procter & Gamble Company, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Spojené státy americké,
Ohio

(510)

(510)
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03.03.1995

12.12.1997

31.12.1997

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

03.03.1995

12.12.1997

31.12.1997

(540)

(540)

(540)

PTÁKOVINKY

MUSCLE & FITNESS

ADEQUEEN

(740)

(740)

(740)

Ing. Smola Josef, Patentová kancelář Kania, Sedlák,
Smola, Mendlovo nám. 1a, Brno

Lukajová Dana, patentový zástupce, Advokátní a
patentová kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Petrská
12, Praha 1

JUDr. Trojan Oldřich, Lovells, Slovanský dům, Na
Příkopě 22, Praha 1

(1) lepidla, pojiva a adheziva, klih a adheziva pro obuv a
kožené zboží pro domácí použití, prostředky pro dilataci a
uvolňování obuvi; (3) lepidla ve formě pasty, ve tvaru
tyčinek, leštidla v krabičkách a kelímcích, kapalná leštidla
a lešticí prostředky ve sprejích na obuv, kůži a syntetické
materiály nahrazující kůži; (5) dezodoranty pro obuv; (7)
stroje pro napínání obuvi, elektrické kartáče na leštění
obuvi; (8) obuvnická kopyta z plastických hmot a/nebo ze
dřeva; (17) tabule, desky a pláty z plastických hmot, pryže,
pěnové pryže, houbovité pryže a jejich náhražek, tabule,
desky a pláty z plastických hmot, pryže a jejich náhražek
pro výrobu svršků, podešví, spodků a podpadků obuvi; (18)
kožené šňůry, tkanice a tkaničky pro obuv; (20)
kontejnery a bedny na obuv a kožené zboží; (21) napínáky
a zouváky pro boty a obuv, normální a umělecky
zpracované obouvací lžíce, kartáče, čistící a leštící hadry,
utěrky, houby a samoleštící kartáče pro obuv, obaly,
nádoby, dávkovače a rozprašovače pro pojiva a lepidla;
(22) tašky a pytle z přírodních a/nebo syntetických látek;
(25) svršky, podešve, spodky a podpatky obuvi, řemínky,
řemeny, popruhy a pásky související s obuvi, výplně,
podušky a podložky podpatků, výztuhy klenby, ochrana
podpatků, patníky, ponožky, vložky do bot, boty a
holínky pro nohy v sádrovém obvazu; (26) přezky a malé
přípravky a části pro obuv a kožené zboží, bavlněné šňůry,
tkanice a tkaničky pro obuv.

(38) televizní vysílání.

(16) papírenské zboží a tiskárenské výrobky, zejména
časopisy, plakáty a nálepky; (25) oděvy, obuv,
kloboučnické zboží; (41) zajišťování on-line časopisů v
oblasti zdraví a tělesné kondice prostřednictvím
celosvětové informační a komunikační sítě; (42)
poradenská činnost a programování na počítači související
s poskytováním on-line časopisů v oblasti zdraví a tělesné
kondice prostřednictvím celosvětové informační a
komunikační sítě.

(2) barvy, laky, nátěry, fermeže, mořidla, barevné
pigmenty, sklenářský tmel, lístkové a práškové kovy pro
malířské a dekorativní účely, umělecké barvy, práškové a
pastové tonery do tiskáren, polygrafické barvy, prášky a
pasty, přírodní pryskyřice, přípravky k barvení oděvů,
textilu a usní, přípravky k barvení potravin a nápojů; (3)
prací prostředky, přípravky pro bělení, čištění a leštění,
krémy na obuv, leštící a konzervační vosky, parfumerie,
kosmetika, voňavkářské výrobky, přísady do koupele,
šampony, mýdla, zubní pasty, brusný a leštící papír, brusné
pasty a prášky, odmašťovací přípravky, neobsažené ve
tř.1; (5) dietetické přípravky pro zvláštní a léčebnou
výživu, biologické potraviny a nápoje pro děti, nemocné a
rekonvalescenty, doplňková a posilující výživa pro
sportovce a rekonvalescenty, přípravky s obsahem
vitaminů, minerálů, aminokyselin, adaptogenů jako je např.
eleuterokok a žen šen, antioxydantů jako jsou např.
bioflavonoidy a antioxidační vitaminy, energizérů jako je
např. koenzym Q10, přípravky pro posílení imunity, pro
podporu trávení, pro redukci váhy a odbourání tuku, vše
pro zvláštní a léčebnou výživu, bylinné čaje, léčivé přísady
do koupele, např. mořská sůl, náplastě, obvazy, gázy,
desodorační a desinfekční přípravky, herbicidy, fungicidy,
přípravky na hubení hmyzu; (7) stroje a obráběcí stroje,
spadající do tř. 7, zemědělské stroje a kombajny, buldozery,
jeřáby, výtahy osobní a nákladní, kladkostroje, motory,
neurčené pro pozemní vozidla, např. lodní motory,
elektrické motory, hydraulická zařízení a ovládací
mechanismy, např. k ovládání dveří, hřídele, soukolí,
převodovky s výjimkou mechanizmů pro pozemní vozidla,
hnací řemeny a řetězy s výjimkou pro pozemní vozidla,
dopravní pásy, průmyslová síta patřící do tř. 7, redukční
ventily, tiskařské stroje, stříkací pistole, stroje pro dílny,
např. vrtačky, frézky, nářadí poháněné elektrickým
motorem, plynové přístroje pro svařování plamenem,
kuchyňské strojky, sloužící k přípravě pokrmů, např.
šlehače, mixéry, kuchyňské drtiče, elektrické mlýnky
včetně kávových, šicí a pletací stroje, pračky, ždímačky,
mandly, myčky na nádobí, vysavače, leštiče; (8) ruční
nářadí a nástroje, spadající do tř. 8, kuchyňské ruční nářadí,
jídelní příbory, nožířské výrobky, holičské nářadí a strojky,
elektrické holící strojky, kladiva, pilky, kleště, hoblíky,
brusné nástroje, např. brusky a brusné kotouče, špachtle
malířské, ruční zemědělské nářadí, krumpáče a lopaty; (9)
zařízení a přístroje vědecké, laboratorní, elektrické,
elektronické, optické, fotografické, geodetické, navigační a
komunikační, zařízení a přístroje pro měření, vážení,
registraci, kontrolu, počítání předmětů, přenos a
zpracování dat a jejich uložení do paměti, radiové a
televizní přijímače, antény, zařízení pro satelitní přenos,
přístroje a zařízení pro záznam, převod, přenos, zpracování
a reprodukci zvuku a obrazu, např. mikrofony, CD
přehrávače, magnetofony, zesilovače, reproduktory,
videopřehrávače, displeje, signalizační přístroje, kamery,
videokamery, zvětšovací a promítací stroje, nosiče
záznamu audiovizuálního, zvukového, obrazového a
textového, exponované filmy, nahrané i nenahrané nosiče
záznamu elektronického, magnetického, optického,
laboratorní zařízení, přístroje a speciální laboratorní
nábytek, laboratorní sklo, počítače a počítačové systémy
všeho druhu, včetně počítačů průmyslových a přenosných,
veškeré příslušenství pro počítače, zobrazovací zařízení
počítačů, např. displeje, monitory, projektory, vstupní
zařízení počítačů, např. digitizéry, klávesnice, scannery,
výstupní zařízení počítačů, např. tiskárny, plotry, osvitové
jednotky, zařízení a komponenty pro síťové spojení
počítačů, zařízení a komponenty speciální, např. paměťová
zařízení, čtečky čipových karet, tréningové simulátory,
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31.12.1997(220)
(320) 31.12.1997

(540) RUBINANT

(740) Heřmanský Jan, Masarykova 898, Roztoky u Prahy

napájecí zdroje, signální, měřící a testovací zařízení,
elektronika pro lékařské účely, náhradní díly a spotřební
materiál pro uvedená zařízení a komponenty, nosiče
záznamu s nahraným obsahem i nenahrané, např. diskety a
disky, software nahraný na nosičích, čipové karty s
inteligencí, telekomunikační zařízení drátové, bezdrátové,
družicové, modemy, faxy, telefony, zařízení a vodiče pro
elektronické nebo optické spojení, ústředny, rozvodné
skříně, akumulátory a baterie, stabilizátory, napájecí zdroje,
kopírovací stroje, hromosvody, píšťalky na psy, záchranné
přístroje, hasící přístroje, ochranné oděvy a přilby, lupy,
brýle, sluneční a ochranné brýle, obchodní pokladny a
váhy, přenosné kalkulačky, diáře, diktafony, elektronická
zařízení pro ovládání dveří a oken, automaty na výdej
zboží a peněz, hrací automaty, reklamní zařízení s
proměnlivými údaji a obrazy, světelná reklama, metry,
pásma, dálkoměry, elektrické páječky a svářečky, žehličky,
plynoměry, potřeby pro potápěče; (11) zařízení
osvětlovací, topná, chladící, sušící, větrací, zvlhčovací,
zařízení pro vaření, např. sporáky, zařízení pro úpravu a
čištění vody a vzduchu, zařízení klimatizační, zařízení pro
rozvod vzduchu, plynu, vody, zařízení pro odvod odpadní
vody, vodovodní kohoutky, hydranty, fontány, klosety,
splachovací zařízení pro klosety, elektrické a plynové
kotle a pece, krby; (14) drahé kovy, jejich slitiny, kovy a
slitiny plátované nebo povlečené drahým kovem,
drahokamy, polodrahokamy, perly pravé i umělé, výrobky
z těchto materiálů kromě zboží nožířského, umělecké
předměty z těchto materiálů, šperky z jantaru, želvoviny a
slonoviny, bižuterie, bronzové ozdoby, hodinářské výrobky
všeho druhu, hodiny elektrické, elektronické, kontrolní;
(15) hudební nástroje všeho druhu, včetně hudebních
nástrojů elektrických a elektronických; (16) papír, karton,
výrobky z papíru a kartonu, papír v rolích pro polygrafické
zpracování, tiskárenské výrobky všeho druhu, např. knihy,
časopisy, noviny, kalendáře, plakáty, pohlednice,
papírenské zboží, kancelářské potřeby kromě nábytku,
psací stroje, inkousty, razítka, pečetidla, inkousty a pásky
do tiskáren, psací a kreslicí potřeby, např. tužky, pera,
štětce, fixy, potřeby pro umělce kromě barev, učební a
školní potřeby a pomůcky s výjimkou aparátů, hudebniny,
notový papír, globusy, mapy, atlasy, fotografie, malířské
obrazy, jejich reprodukce, hrací karty, balící papír,
papírové obaly, papírové a plastové sáčky a tašky,
kartonové obaly, rolety papírové; (18) kůže a imitace
kůže, výrobky z těchto materiálů, spadající do třídy 18,
např. kufry, cestovní brašny, kabelky, peněženky, školní
tašky, aktovky, batohy turistické, horolezecké, sportovní
pytle, deštníky, slunečníky, hole, sedlářské výrobky,
kožené řemínky na psy; (19) stavební materiál nekovový
všeho druhu, např. cihly, tvárnice, cement, stavební dřevo,
překližky, dřevěné panely, dveře, okna, obklady, korkové
desky, nekovové roury a trubky, nekovové stavební
kování, stavební sklo a keramika, např. dlaždice, skleněné
dveře, nekovové komíny, střešní tašky, přenosné domy,
veletržní stánky, nekovové pomníky; (20) veškerý
nábytek, spadající do tř. 20, např. bytový, kancelářský,
kempingový, školní, truhlářské umělecké výrobky, zrcadla,
věšáky, zrcadlové a obrazové rámy, garnýže, dopisní
schránky dřevěné a plastové, bedny dřevěné, tuhé obaly
plastové, ložní potřeby kromě ložního prádla, matrace,
spací pytle, výrobky ze dřeva, korku, proutí, rákosu,
bambusu, rohoviny, kosti, slonoviny, jantaru, perleti, nebo
z náhražek těchto hmot, nebo z plastů, které spadají do
třídy 20; (25) oděvy včetně oděvů sportovních a
pracovních, obuv, pletené zboží, spodní prádlo, svetry,
ponožky, plavky, pokrývky hlavy, kloboučnické zboží,
šátky, šály, vázanky, závoje, rukavičkářské zboží,
kožešinové oděvy; (28) hry a hračky všeho druhu, kromě
hracích karet, drobné elektronické hračky, sportovní

nářadí, sportovní pomůcky kromě oděvů, tenisové sítě,
rakety, míče, sportovní luky a terče, kulečníky, přenosné
bazény, rybářské potřeby, umělé vánoční stromky, ozdoby
na vánoční stromky, kromě svíček; (30) káva, čaj, kakao,
hotové nápoje z nich, cukr, rýže, kávové náhražky,
mouka, obilné vločky, obilné přípravky, chléb, pečivo,
koláče, oplatky, suchary, sušenky, perník, čokoláda,
cukrovinky, pudinkové prášky, kvasnice, prášky do pečiva,
sůl, ocet, hořčice, kečupy, chuťové omáčky, koření,
těstoviny např. nudle, špagety, kukuřičná a sojová mouka,
rostlinné náhražky masa, např. sojové, med, melasový
sirup, zmrzlina; (32) piva, minerální vody, balená voda,
nealkoholické nápoje, např. limonády, džusy, ovocné
šťávy, přípravky ke zhotovování nealkoholických nápojů,
např. šumivé prášky, sirupy; (33) alkoholické nápoje
kromě piva, např. víno, likéry, destiláty; (34) tabák a
tabákové náhražky, cigarety, doutníky, viržinka, šňupací
tabák, potřeby pro kuřáky, zápalky, zapalovače; (35)
odborná pomoc při zakládání, řízení a rozvoji
průmyslového a obchodního podniku, marketingové služby,
zprostředkování  reklamních  a propagačních služeb,
organizování komerčních výstav; (36) zprostředkování
služeb realitní kanceláře, správy nemovitého majetku a
poskytování pronájmu; (41) organizování a provozování
kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti, organizování
kulturních a vzdělávacích výstav, organizování rekreačních
a vzdělávacích pobytů, včetně doprovodného programu, ale
kromě dopravy, nakladatelství a vydavatelství; (42)
zprostředkování služeb hostinských, restauračních,
vinárenských, hotelových, služby penzionu, turistické
ubytovny a kempu, služeb kadeřnických a kosmetických,
služeb lázeňských, služby fitness centra, služeb turistické a
cestovní agentury, spojené se zajišťováním ubytování,
zprostředkování služeb návrhářských a designérských.

(2) barvy, laky, nátěry, fermeže, mořidla, barevné
pigmenty, sklenářský tmel, lístkové a práškové kovy pro
malířské a dekorativní účely, umělecké barvy, práškové a
pastové tonery do tiskáren, polygrafické barvy, prášky a
pasty, přírodní pryskyřice, přípravky k barvení oděvů,
textilu a usní, přípravky k barvení potravin a nápojů; (4)
průmyslové tuky a mazadla, vosk, svíčky, knoty,
prostředky pro pohlcování a vázání prachu, olejových a
ropných látek; (5) dietetické přípravky pro zvláštní a
léčebnou výživu, biologické potraviny a nápoje pro děti,
nemocné a rekonvalescenty, doplňková a posilující výživa
pro sportovce a rekonvalescenty, přípravky s obsahem
vitaminů, minerálů, aminokyselin, adaptogenů jako je např.
eleurokok a žen-šen, antioxydantů jako jsou např.
bioflavonoidy a antioxidační vitamíny, energizérů jako je
např. koenzym Q10, přípravky pro posílení imunity, pro
podporu trávení, pro redukci váhy a odbourání tuku, vše
pro zvláštní a léčebnou výživu, bylinné čaje, léčivé přísady
do koupele, např. mořská sůl, náplastě, obvazy, gázy,
desodorační a desinfekční přípravky, herbicidy, fungicidy,
přípravky na hubení hmyzu; (7) stroje a obráběcí stroje,
spadající do tř. 7, zemědělské stroje a kombajny, buldozery,
jeřáby, výtahy osobní a nákladní, kladkostroje, motory,
neurčené pro pozemní vozidla, např. lodní motory,
elektrické motory, hydraulická zařízení a ovládací
mechanismy, např. k ovládání dveří, hřídele, soukolí,
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převodovky s výjimkou mechanismů pro pozemní vozidla,
hnací řemeny a řetězy s výjimkou pro pozemní vozidla,
dopravní pásy, průmyslová síta patřící do tř. 7, redukční
ventily, tiskařské stroje, stříkací pistole, stroje pro dílny,
např. vrtačky, frézky, nářadí poháněné elektrickým
motorem, plynové přístroje pro svařování plamenem,
kuchyňské strojky, sloužící k přípravě pokrmů, např.
šlehače, mixéry, kuchyňské drtiče, elektrické mlýnky
včetně kávových, šicí a pletací stroje, pračky, ždímačky,
mandly, myčky na nádobí, vysavače, leštiče; (8) ruční
nářadí a nástroje, spadající do tř. 8, kuchyňské ruční nářadí,
jídelní příbory, nožířské výrobky, holičské nářadí a strojky,
elektrické holící strojky, kladiva, pilky, kleště, hoblíky,
brusné nástroje, např. brusky a brusné kotouče, špachtle
malířské, ruční zemědělské nářadí, krumpáče a lopaty; (9)
zařízení a přístroje vědecké, laboratorní, elektrické,
elektronické, optické, fotografické, geodetické, navigační a
komunikační, zařízení a přístroje pro měření, vážení,
registraci, kontrolu, počítání předmětů, přenos a
zpracování dat a jejich uložení do paměti, radiové a
televizní přijímače, antény, zařízení pro satelitní přenos,
přístroje a zařízení pro záznam, převod, přenos, zpracování
a reprodukci zvuku a obrazu, např. mikrofony, CD
přehrávače, magnetofony, zesilovače, reproduktory,
videopřehrávače, displeje, signalizační přístroje, kamery,
videokamery, zvětšovací a promítací stroje, nosiče
záznamu audiovizuálního, zvukového, obrazového a
textového, exponované filmy, nenahrané i nenahrané
nosiče záznamu elektronického, magnetického, optického,
laboratorní zařízení, přístroje a speciální laboratorní
nábytek, laboratorní sklo, počítače a počítačové systémy
všeho druhu, včetně počítačů průmyslových a přenosných,
veškeré příslušenství pro počítače, zobrazovací zařízení
počítačů, např. displeje, monitory, projektory, vstupní
zařízení počítačů, např. digitizéry, klávesnice, scannery,
výstupní zařízení počítačů, např. tiskárny, plotry, osvitové
jednotky, zařízení a komponenty pro síťové spojení
počítačů, zařízení a komponenty speciální, např. paměťová
zařízení, čtečky čipových karet, tréningové simulátory,
napájecí zdroje, signální, měřící a testovací zařízení,
elektronika pro lékařské účely, náhradní díly a spotřební
materiál pro uvedená zařízení a komponenty, nosiče
záznamu s nahraným obsahem i nenahrané, např. diskety a
disky, software nahraný na nosičích, čipové karty s
inteligencí, telekomunikační zařízení drátové, bezdrátové,
družicové, modemy, faxy, telefony, zařízení a vodiče pro
elektronické nebo optické spojení, ústředny, rozvodné
skříně, akumulátory a baterie, stabilizátory, napájecí zdroje,
kopírovací stroje, hromosvody, píšťalky na psy, záchranné
přístroje, hasící přístroje, ochranné oděvy a přilby, lupy,
brýle, sluneční a ochranné brýle, obchodní pokladny a
váhy, přenosné kalkulačky, diáře, diktafony, elektronická
zařízení pro ovládání dveří a oken, automaty na výdej
zboží a peněz, hrací automaty, reklamní zařízení s
proměnlivými údaji a obrazy, světelná reklama, metry,
pásma, dálkoměry, elektrické páječky a svářečky, žehličky,
plynoměry, potřeby pro potápěče; (10) přístroje a nástroje
chirurgické, lékařské, zubolékařské a zvěrolékařské,
speciální nábytek pro pracoviště chirurgické, lékařské a
zubolékařské, masážní a rehabilitační přístroje, zdravotní
pomůcky, protézy, umělé klouby, umělé zuby, prostředky
na sešití ran; (11) zařízení osvětlovací, topná, chladící,
sušící, větrací, zvlhčovací, zařízení pro vaření, např.
sporáky, zařízení pro úpravu a čištění vody a vzduchu,
zařízení klimatizační, zařízení pro rozvod vzduchu, plynu,
vody, zařízení pro odvod odpadní vody, vodovodní
kohoutky, hydranty, fontány, klosety, splachovací zařízení
pro klosety, elektrické a plynové kotle a pece, krby; (12)
dopravní prostředky pozemní, vzdušné a vodní, motory
pro pozemní vozidla, bicykly, dětské kočárky, přívěsy,

multikáry, vozíky vysokozdvižné, traktory, zemědělské
vozy; (14) drahé kovy, jejich slitiny, kovy a slitiny
plátované nebo povlečené drahým kovem, drahokamy,
polodrahokamy, perly pravé i umělé, výrobky z těchto
materiálů kromě zboží nožířského, umělecké předměty z
těchto materiálů, šperky z jantaru, želvoviny a slonoviny,
bižuterie, bronzové ozdoby, hodinářské výrobky všeho
druhu, hodiny elektrické, elektronické, kontrolní; (15)
hudební nástroje všeho druhu, včetně hudebních nástrojů
elektrických a elektronických; (16) papír, karton, výrobky
z papíru a kartonu, papír v rolích pro polygrafické
zpracování, tiskárenské výrobky všeho druhu, např. knihy,
časopisy, noviny, kalendáře, plakáty, pohlednice,
papírenské zboží, kancelářské potřeby kromě nábytku,
psací stroje, inkousty, razítka, pečetidla, inkousty a pásky
do tiskáren, psací a kreslicí potřeby, např. tužky, pera,
štětce, fixy, potřeby pro umělce kromě barev, učební a
školní potřeby a pomůcky s výjimkou aparátů, hudebniny,
notový papír, globusy, mapy, atlasy, fotografie, malířské
obrazy, jejich reprodukce, hrací karty, balící papír,
papírové obaly, papírové a plastové sáčky a tašky,
kartonové obaly, rolety papírové; (18) kůže a imitace
kůže, výrobky z těchto materiálů, soadající do třídy 18,
např. kufry, cestovní brašny, kabelky, peněženky, školní
tašky, aktovky, batohy turistické, horolezecké, sportovní
pytle, deštníky, slunečníky, hole, sedlářské výrobky,
kožené řemínky na psy; (19) stavební materiál nekovový
všeho druhu, např. cihly, tvárnice, cement, stavební dřevo,
překližky, dřevěné panely, dveře, okna, obklady, korkové
desky, nekovové roury a trubky, nekovové stavební
kování, stavební sklo a keramika, např. dlaždice, skleněné
dveře, nekovové komíny, střešní tašky, přenosné domy,
veletržní stánky, nekovové pomníky; (20) veškerý
nábytek, spadající do tř. 20, např. bytový, kancelářský,
kempingový, školní, truhlářské umělecké výrobky, zrcadla,
věšáky, zrcadlové a obrazové rámy, garnýže, dopisní
schránky dřevěné a plastové, bedny dřevěné, tuhé obaly
plastové, ložní potřeby kromě ložního prádla, matrace,
spací pytle, výrobky ze dřeva, korku, proutí, rákosu,
bambusu, rohoviny, kosti, slonoviny, jantaru, perleti, nebo
z náhražek těchto hmot, nebo z plastů, které spadají do
třídy 20; (25) oděvy včetně oděvů sportovních a
pracovních, obuv, pletené zboží, spodní prádlo, svetry,
ponožky, plavky, pokrývky hlavy, kloboučnické zboží,
šátky, šály, vázanky, závoje, rukavičkářské zboží,
kožešinové oděvy; (27) podlahové krytiny všeho druhu,
např. koberce, rohože, rohožky, linoleum, korek, papírové
a plastové tapety, vosková plátna; (28) hry a hračky všeho
druhu, kromě hracích karet, drobné elektronické hračky,
sportovní nářadí, sportovní pomůcky kromě oděvů,
tenisové sítě, rakety, míče, sportovní luky a terče,
kulečníky, přenosné bazény, rybářské potřeby, umělé
vánoční stromky, ozdoby na vánoční stromky, kromě
svíček; (30) káva, čaj, kakao, hotové nápoje z nich, cukr,
rýže, kávové náhražky, mouka, obilné vločky, obilné
přípravky, chléb, pečivo, koláče, oplatky, suchary,
sušenky, perník, čokoláda, cukrovinky, pudinkové prášky,
kvasnice, prášky do pečiva, sůl, ocet, hořčice, kečupy,
chuťové omáčky, koření, těstoviny např. nudle, špagety,
kukuřičná a sojová mouka, rostlinné náhražky masa, např.
sojové, med, melasový sirup, zmrzlina; (32) piva, minerální
vody, balená voda, nealkoholické nápoje, např. limonády,
džusy, ovocné šťávy, přípravky ke zhotovování
nealkoholických nápojů, např. šumivé prášky, sirupy; (33)
alkoholické nápoje kromě piva, např. víno, likéry,
destiláty; (34) tabák a tabákové náhražky, cigarety,
doutníky, viržinka, šňupací tabák, potřeby pro kuřáky,
zápalky, zapalovače; (35) odborná pomoc při zakládání,
řízení a rozvoji průmyslového a obchodního podniku,
marketingové služby, zprostředkování reklamních a
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propagačních služeb, organizování komerčních výstav;
(36) zprostředkování služeb realitní kanceláře, správy
nemovitého majetku a poskytnutí pronájmu; (39)
zprostředkování služeb dopravních, služeb spojených s
balením, uskladněním a dopravou zboží, služeb v oblasti
pronájmu, odvozu a odtahu vozidel, zprostředkování
stěhovacích služeb, zprostředkování dopravních služeb
turistické a cestovní agentury; (42) zprostředkování služeb
hostinských, restauračních, vinárenských, hotelových,
služeb penzionu, turistické ubytovny a kempu, služeb
kadeřnických a kosmetických, služeb lázeňských, služby
fitness centra, služeb turistické a cestovní agentury,
spojených se zajišťováním ubytování, zprostředkování
služeb návrhářských a designérských.

(2) barvy, laky, nátěry, fermeže, mořidla, barevné
pigmenty, sklenářský tmel, lístkové a práškové kovy pro
malířské a dekorativní účely, umělecké barvy, práškové a
pastové tonery do tiskáren, polygrafické barvy, prášky a
pasty, přírodní pryskyřice, přípravky k barvení oděvů,
textilu a usní, přípravky k barvení potravin a nápojů; (3)
prací prostředky, přípravky pro bělení, čištění a leštění,
krémy na obuv, leštící a konzervační vosky, parfumerie,
kosmetika, voňavkářské výrobky, přísady do koupele,
šampony, mýdla, zubní pasty, brusný a leštící papír, brusné
pasty a prášky, odmašťovací přípravky, neobsažené ve
tř.1; (4) průmyslové tuky a mazadla, vosk, svíčky, knoty,
prostředky pro pohlcování a vázání prachu, olejových a
ropných látek; (5) dietetické přípravky pro zvláštní a
léčebnou výživu, biologické potraviny a nápoje pro děti,
nemocné a rekonvalescenty, doplňková a posilující výživa
pro sportovce a rekonvalescenty, přípravky s obsahem
vitaminů, minerálů, aminokyselin, adaptogenů jako je
eleuterokok a žen-šen, antioxydantů jako jsou např.
bioflavonoidy a antioxidační vitamíny, energizérů jako je
např. koenzym Q10, přípravky pro posílení imunity, pro
podporu trávení, pro redukci váhy a odbourání tuku, vše
pro zvláštní a léčebnou výživu, bylinné čaje, léčivé přísady
do koupele, např. mořská sůl, náplastě, obvazy, gázy,
desodorační a desinfekční přípravky, herbicidy, fungicidy,
přípravky na hubení hmyzu; (7) stroje a obráběcí stroje,
spadající do tř. 7, zemědělské stroje a kombajny, buldozery,
jeřáby, výtahy osobní a nákladní, kladkostroje, motory,
neurčené pro pozemní vozidla, např. lodní motory,
elektrické motory, hydraulická zařízení a ovládací
mechanismy, např. k ovládání dveří, hřídele, soukolí,
převodovky s výjimkou pro pozemní vozidla, hnací
řemeny a řetězy s výjimkou pro pozemní vozidla, dopravní
pásy, průmyslová síta patřící do tř. 7, redukční ventily,
tiskařské stroje, stříkací pistole, stroje pro dílny, např.
vrtačky, frézky, nářadí poháněné elektrickým motorem,
plynové přístroje pro svařování plamenem, kuchyňské
strojky, sloužící k přípravě pokrmů, např. šlehače, mixéry,
kuchyňské drtiče, elektrické mlýnky včetně kávových, šicí
a pletací stroje, pračky, ždímačky, mandly, myčky na
nádobí, vysavače, leštiče; (9) zařízení a přístroje vědecké,
laboratorní, elektrické, elektronické, optické, fotografické,
geodetické, navigační a komunikační, zařízení a přístroje
pro měření, vážení, registraci, kontrolu, počítání předmětů,
přenos a zpracování dat a jejich uložení do paměti, radiové
a televizní přijímače, antény, zařízení pro satelitní přenos,

přístroje a zařízení pro záznam, převod, přenos, zpracování
a reprodukci zvuku a obrazu, např. mikrofony, CD
přehrávače, magnetofony, zesilovače, reproduktory,
videopřehrávače, displeje, signalizační přístroje, kamery,
videokamery, zvětšovací a promítací stroje, nosiče
záznamu audiovizuálního, zvukového, obrazového a
textového, exponované filmy, nenahrané i nenahrané
nosiče záznamu elektronického, magnetického, optického,
laboratorní zařízení, přístroje a speciální laboratorní
nábytek, laboratorní sklo, počítače a počítačové systémy
všeho druhu, včetně počítačů průmyslových a přenosných,
veškeré příslušenství pro počítače, zobrazovací zařízení
počítačů, např. displeje, monitory, projektory, vstupní
zařízení počítačů, např. digitizéry, klávesnice, scannery,
výstupní zařízení počítačů, např. tiskárny, plotry, osvitové
jednotky, zařízení a komponenty pro síťové spojení
počítačů, zařízení a komponenty speciální, např. paměťová
zařízení, čtečky čipových karet, tréningové simulátory,
napájecí zdroje, signální, měřící a testovací zařízení,
elektronika pro lékařské účely, náhradní díly a spotřební
materiál pro uvedená zařízení a komponenty, nosiče
záznamu s nahraným obsahem i nenahrané, např. diskety a
disky, software nahraný na nosičích, čipové karty s
inteligencí, telekomunikační zařízení drátové, bezdrátové,
družicové, modemy, faxy, telefony, zařízení a vodiče pro
elektronické nebo optické spojení, ústředny, rozvodné
skříně, akumulátory a baterie, stabilizátory, napájecí zdroje,
kopírovací stroje, hromosvody, píšťalky na psy, záchranné
přístroje, hasící přístroje, ochranné oděvy a přilby, lupy,
brýle, sluneční a ochranné brýle, obchodní pokladny a
váhy, přenosné kalkulačky, diáře, diktafony, elektronická
zařízení pro ovládání dveří a oken, automaty na výdej
zboží a peněz, hrací automaty, reklamní zařízení s
proměnlivými údaji a obrazy, světelná reklama, metry,
pásma, dálkoměry, elektrické páječky a svářečky, žehličky,
plynoměry, potřeby pro potápěče; (11) zařízení
osvětlovací, topná, chladící, sušící, větrací, zvlhčovací,
zařízení pro vaření, např. sporáky, zařízení pro úpravu a
čištění vody a vzduchu, zařízení klimatizační, zařízení pro
rozvod vzduchu, plynu, vody, zařízení pro odvod odpadní
vody, vodovodní kohoutky, hydranty, fontány, klosety,
splachovací zařízení pro klosety, elektrické a plynové
kotle a pece, krby; (12) dopravní prostředky pozemní,
vzdušné a vodní, motory pro pozemní vozidla, bicykly,
dětské kočárky, přívěsy, multikáry, vozíky vysokozdvižné,
traktory, zemědělské vozy; (14) drahé kovy, jejich slitiny,
kovy a slitiny plátované nebo povlečené drahým kovem,
drahokamy, polodrahokamy, perly pravé i umělé, výrobky
z těchto materiálů kromě zboží nožířského, umělecké
předměty z těchto materiálů, šperky z jantaru, želvoviny a
slonoviny, bižuterie, bronzové ozdoby, hodinářské výrobky
všeho druhu, hodiny elektrické, elektronické, kontrolní;
(16) papír, karton, výrobky z papíru a kartonu, papír v
rolích pro polygrafické zpracování, tiskárenské výrobky
všeho druhu, např. knihy, časopisy, noviny, kalendáře,
plakáty, pohlednice, papírenské zboží, kancelářské potřeby
kromě nábytku, psací stroje, inkousty, razítka, pečetidla,
inkousty a pásky do tiskáren, psací a kreslicí potřeby, např.
tužky, pera, štětce, fixy, potřeby pro umělce kromě barev,
učební a školní potřeby a pomůcky s výjimkou aparátů,
hudebniny, notový papír, globusy, mapy, atlasy, fotografie,
malířské obrazy, jejich reprodukce, hrací karty, balící papír,
papírové obaly, papírové a plastové sáčky a tašky,
kartonové obaly, rolety papírové; (18) kůže a imitace
kůže, výrobky z těchto materiálů, spadající do třídy 18,
např. kufry, cestovní brašny, kabelky, peněženky, školní
tašky, aktovky, batohy turistické, horolezecké, sportovní
pytle, deštníky, slunečníky, hole, sedlářské výrobky,
kožené řemínky na psy; (19) stavební materiál nekovový
všeho druhu, např. cihly, tvárnice, cement, stavební dřevo,

(511) 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 30, 32,
33, 34, 35, 39, 42
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překližky, dřevěné panely, dveře, okna, obklady, korkové
desky, nekovové roury a trubky, nekovové stavební
kování, stavební sklo a keramika, např. dlaždice, skleněné
dveře, nekovové komíny, střešní tašky, přenosné domy,
veletržní stánky, nekovové pomníky; (22) lana, provazy,
šňůry, sítě a jiné provaznické výrobky, stany, plachty,
pytle neobsažené v jiných třídách, materiál na vycpávky
kromě plastů, např. peří, žíně, mořská tráva, textilní
vlákna přírodní a umělá; (25) oděvy včetně oděvů
sportovních a pracovních, obuv, pletené zboží, spodní
prádlo, svetry, ponožky, plavky, pokrývky hlavy,
kloboučnické zboží, šátky, šály, vázanky, závoje,
rukavičkářské zboží, kožešinové oděvy; (28) hry a hračky
všeho druhu, kromě hracích karet, drobné elektronické
hračky, sportovní nářadí, sportovní pomůcky kromě
oděvů, tenisové sítě, rakety, míče, sportovní luky a terče,
kulečníky, přenosné bazény, rybářské potřeby, umělé
vánoční stromky, ozdoby na vánoční stromky, kromě
svíček; (30) káva, čaj, kakao, hotové nápoje z nich, cukr,
rýže, kávové náhražky, mouka, obilné vločky, obilné
přípravky, chléb, pečivo, koláče, oplatky, suchary,
sušenky, perník, čokoláda, cukrovinky, pudinkové prášky,
kvasnice, prášky do pečiva, sůl, ocet, hořčice, kečupy,
chuťové omáčky, koření, těstoviny např. nudle, špagety,
kukuřičná a sojová mouka, rostlinné náhražky masa, např.
sojové, med, melasový sirup, zmrzlina; (32) piva, minerální
vody, balená voda, nealkoholické nápoje, např. limonády,
džusy, ovocné šťávy, přípravky ke zhotovování
nealkoholických nápojů, např. šumivé prášky, sirupy; (33)
alkoholické nápoje kromě piva, např. víno, likéry,
destiláty; (34) tabák a tabákové náhražky, cigarety,
doutníky, viržinka, šňupací tabák, potřeby pro kuřáky,
zápalky, zapalovače; (35) odborná pomoc při zakládání,
řízení a rozvoji průmyslového a obchodního podniku,
marketingové služby, zprostředkování reklamních a
propagačních služeb; (39) zprostředkování služeb
dopravních, služeb spojených s balením, uskladněním a
dopravou zboží, služeb v oblasti pronájmu, odvozu a odtahu
vozidel, zprostředkování stěhovacích služeb,
zprostředkování dopravních služeb turistické a cestovní
agentury; (42) zprostředkování služeb hostinských,
restauračních, vinárenských, hotelových, služeb penzionu,
turistické ubytovny a kempu, služeb kadeřnických a
kosmetických, služeb lázeňských, služby fitness centra,
služeb turistické a cestovní agentury, spojených se
zajišťováním ubytování, zprostředkování služeb
návrhářských a designérských.

(1) chemické výrobky pro průmyslové využití a pro vědu,
výrobky pro fotografii, např. fotopapíry, chemické
výrobky pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví, přírodní
a umělá hnojiva, syntetické pryskyřice a plasty v surovém
stavu, lepidla pro průmyslové účely spadající do tř. 1, tmely
na opravu předmětů, prostředky ke konzervování potravin,
prostředky ke konzervování zdiva vyjma olejů a nátěrů,
prostředky pro kalení a svařování, třísloviny, chemické
přípravky pro čištění vody, chemické prostředky hasicí;
(2) barvy, laky, mořidla, konzervační přípravky na dřevo,
barevné pigmenty, sklenářský tmel, lístkové a práškové
kovy pro malířské a dekorativní účely, umělecké barvy,
práškové a pastové tonery do tiskáren, polygrafické barvy,

prášky a pasty, přírodní pryskyřice, přípravky k barvení
oděvů, textilu a usní, přípravky k barvení potravin a
nápojů; (3) prací prostředky, přípravky pro bělení, čištění a
leštění, krémy na obuv, leštící a konzervační vosky,
parfumerie, kosmetika, voňavkářské výrobky, přísady do
koupele, šampony, mýdla, zubní pasty, brusný a leštící
papír, brusné pasty a prášky, odmašťovací přípravky,
neobsažené ve tř.1; (4) průmyslové tuky a mazadla, vosk,
svíčky, knoty, prostředky pro pohlcování a vázání prachu,
olejových a ropných látek; (6) obecné kovy a jejich slitiny,
kovové stavební materiály, kovové dveřní a okenní rámy,
kolejnice, kovové trubky a kovové hadice, kovové nádoby
a nádrže, bomby na plyn, klempířské a zámečnické
výrobky, nedobytné pokladny a schránky, bezpečnostní
dveře a mříže, drátěné zboží a pletivo, kovové zvony a
zvonky, umělecké předměty z obecných kovů a jejich
slitin, kovový spojovací materiál, např. vruty a šrouby,
stavební kování, např. dveřní a okenní, kovové žaluzie; (7)
stroje a obráběcí stroje, spadající do tř. 7, zemědělské stroje
a kombajny, buldozery, jeřáby, výtahy osobní a nákladní,
kladkostroje, motory, neurčené pro pozemní vozidla, např.
lodní motory, elektrické motory, hydraulická zařízení a
ovládací mechanismy, např. k ovládání dveří, hřídele,
soukolí, převodovky s výjimkou pro pozemní vozidla,
hnací řemeny a řetězy s výjimkou pro pozemní vozidla,
dopravní pásy, průmyslová síta patřící do tř. 7, redukční
ventily, tiskařské stroje, stříkací pistole, stroje pro dílny,
např. vrtačky, frézky, nářadí poháněné elektrickým
motorem, plynové přístroje pro svařování plamenem,
kuchyňské strojky, sloužící k přípravě pokrmů, např.
šlehače, mixéry, kuchyňské drtiče, elektrické mlýnky
včetně kávových, šicí a pletací stroje, pračky, ždímačky,
mandly, myčky na nádobí, vysavače, leštiče; (9) zařízení a
přístroje vědecké, laboratorní, elektrické, elektronické,
optické, fotografické, geodetické, navigační a
komunikační, zařízení a přístroje pro měření, vážení,
registraci, kontrolu, počítání předmětů, přenos a
zpracování dat a jejich uložení do paměti, radiové a
televizní přijímače, antény, zařízení pro satelitní přenos,
přístroje a zařízení pro záznam, převod, přenos, zpracování
a reprodukci zvuku a obrazu, např. mikrofony, CD
přehrávače, magnetofony, zesilovače, reproduktory,
videopřehrávače, displeje, signalizační přístroje, kamery,
videokamery, zvětšovací a promítací stroje, nosiče
záznamu audiovizuálního, zvukového, obrazového a
textového, exponované filmy, nenahrané i nenahrané
nosiče záznamu elektronického, magnetického, optického,
laboratorní zařízení, přístroje a speciální laboratorní
nábytek, laboratorní sklo, počítače a počítačové systémy
všeho druhu, včetně počítačů průmyslových a přenosných,
veškeré příslušenství pro počítače, zobrazovací zařízení
počítačů, např. displeje, monitory, projektory, vstupní
zařízení počítačů, např. digitizéry, klávesnice, scannery,
výstupní zařízení počítačů, např. tiskárny, plotry, osvitové
jednotky, zařízení a komponenty pro síťové spojení
počítačů, zařízení a komponenty speciální, např. paměťová
zařízení, čtečky čipových karet, tréningové simulátory,
napájecí zdroje, signální, měřící a testovací zařízení,
elektronika pro lékařské účely, náhradní díly a spotřební
materiál pro uvedená zařízení a komponenty, nosiče
záznamu s nahraným obsahem i nenahrané, např. diskety a
disky, software nahraný na nosičích, čipové karty s
inteligencí, telekomunikační zařízení drátové, bezdrátové,
družicové, modemy, faxy, telefony, zařízení a vodiče pro
elektronické nebo optické spojení, ústředny, rozvodné
skříně, akumulátory a baterie, stabilizátory, napájecí zdroje,
kopírovací stroje, hromosvody, píšťalky na psy, záchranné
přístroje, hasící přístroje, ochranné oděvy a přilby, lupy,
brýle, sluneční a ochranné brýle, obchodní pokladny a
váhy, přenosné kalkulačky, diáře, diktafony, elektronická

(511) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 25, 28,
29, 30, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 42
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zařízení pro ovládání dveří a oken, automaty na výdej
zboží a peněz, hrací automaty, reklamní zařízení s
proměnlivými údaji a obrazy, světelná reklama, metry,
pásma, dálkoměry, elektrické páječky a svářečky, žehličky,
plynoměry, potřeby pro potápěče; (11) zařízení
osvětlovací, topná, chladící, sušící, větrací, zvlhčovací,
zařízení pro vaření, např. sporáky, zařízení pro úpravu a
čištění vody a vzduchu, zařízení klimatizační, zařízení pro
rozvod vzduchu, plynu, vody, zařízení pro odvod odpadní
vody, vodovodní kohoutky, hydranty, fontány, klosety,
splachovací zařízení pro klosety, elektrické a plynové
kotle a pece, krby; (12) dopravní prostředky pozemní,
vzdušné a vodní, motory pro pozemní vozidla, bicykly,
dětské kočárky, lanovky a vleky, přívěsy, multikáry,
vozíky vysokozdvižné, traktory, zemědělské vozy; (14)
drahé kovy, jejich slitiny, kovy a slitiny plátované nebo
povlečené drahým kovem, drahokamy, polodrahokamy,
perly pravé i umělé, výrobky z těchto materiálů kromě
zboží nožířského, umělecké předměty z těchto materiálů,
šperky z jantaru, želvoviny a slonoviny, bižuterie,
bronzové ozdoby, hodinářské výrobky všeho druhu, hodiny
elektrické, elektronické, kontrolní; (15) hudební nástroje
všeho druhu, včetně hudebních nástrojů elektrických a
elektronických; (16) papír, karton, výrobky z papíru a
kartonu, papír v rolích pro polygrafické zpracování,
tiskárenské výrobky všeho druhu, např. knihy, časopisy,
noviny, kalendáře, plakáty, pohlednice, papírenské zboží,
kancelářské potřeby kromě nábytku, psací stroje, inkousty,
razítka, pečetidla, inkousty a pásky do tiskáren, psací a
kreslicí potřeby, např. tužky, pera, štětce, fixy, potřeby
pro umělce kromě barev, učební a školní potřeby a
pomůcky s výjimkou aparátů, hudebniny, notový papír,
globusy, mapy, atlasy, fotografie, malířské obrazy, jejich
reprodukce, hrací karty, balící papír, papírové obaly,
papírové a plastové sáčky a tašky, kartonové obaly, rolety
papírové; (18) kůže a imitace kůže, výrobky z těchto
materiálů, spadající do třídy 18, např. kufry, cestovní
brašny, kabelky, peněženky, školní tašky, aktovky, batohy
turistické, horolezecké, sportovní pytle, deštníky,
slunečníky, hole, sedlářské výrobky, kožené řemínky na
psy; (19) stavební materiál nekovový všeho druhu, např.
cihly, tvárnice, cement, stavební dřevo, překližky, dřevěné
panely, dveře, okna, obklady, korkové desky, nekovové
roury a trubky, nekovové stavební kování, stavební sklo a
keramika, např. dlaždice, skleněné dveře, nekovové
komíny, střešní tašky, přenosné domy, veletržní stánky,
nekovové pomníky; (20) veškerý nábytek, spadající do tř.
20, např. bytový, kancelářský, kempingový, školní,
truhlářské umělecké výrobky, zrcadla, věšáky, zrcadlové a
obrazové rámy, garnýže, dopisní schránky dřevěné a
plastové, bedny dřevěné, tuhé obaly plastové, ložní potřeby
kromě ložního prádla, matrace, spací pytle, výrobky ze
dřeva, korku, proutí, rákosu, bambusu, rohoviny, kosti,
slonoviny, jantaru, perleti, nebo z náhražek těchto hmot,
nebo z plastů, které spadají do třídy 20; (25) oděvy včetně
oděvů sportovních a pracovních, obuv, pletené zboží,
spodní prádlo, svetry, ponožky, plavky, pokrývky hlavy,
kloboučnické zboží, šátky, šály, vázanky, závoje,
rukavičkářské zboží, kožešinové oděvy; (28) hry a hračky
všeho druhu, kromě hracích karet, drobné elektronické
hračky, sportovní nářadí, sportovní pomůcky kromě
oděvů, tenisové sítě, rakety, míče, sportovní luky a terče,
kulečníky, přenosné bazény, rybářské potřeby, umělé
vánoční stromky, ozdoby na vánoční stromky, kromě
svíček; (29) maso, ryby, drůbež, zvěřina, měkkýši, korýši,
vejce, mléko a mléčné výrobky a nápoje, máslo, sýry, jedlé
oleje a tuky, konzervované, sušené, mražené, zavařené
ovoce a zelenina, masové výtažky, rosoly, zavařeniny,
marmelády, konzervované potraviny, hotové polévky,
polévkové koncentráty, uzenářské výrobky, uzené maso a

ryby, konzervovaná čočka, fazole, hrách, sojové boby;
(30) káva, čaj, kakao, hotové nápoje z nich, cukr, rýže,
kávové náhražky, mouka, obilné vločky, obilné přípravky,
chléb, pečivo, koláče, oplatky, suchary, sušenky, perník,
čokoláda, cukrovinky, pudinkové prášky, kvasnice, prášky
do pečiva, sůl, ocet, hořčice, kečupy, chuťové omáčky,
majonézy, koření, těstoviny např. nudle, špagety,
kukuřičná a sojová mouka, rostlinné náhražky masa, např.
sojové, med, melasový sirup, zmrzlina; (32) piva, minerální
vody, balená voda, nealkoholické nápoje, např. limonády,
džusy, ovocné šťávy, přípravky ke zhotovování
nealkoholických nápojů, např. šumivé prášky, sirupy; (33)
alkoholické nápoje kromě piva, např. víno, likéry,
destiláty; (35) odborná pomoc při zakládání, řízení a
rozvoji průmyslového a obchodního podniku,
marketingové, reklamní a propagační služby,
zprostředkování reklamních a propagačních služeb,
organizování komerčních výstav; (36) zprostředkování
služeb realitní kanceláře, správy nemovitého majetku a
poskytování pronájmu; (39) zprostředkování služeb
dopravních, služeb spojených s balením, uskladněním a
dopravou zboží, služeb v oblasti pronájmu, odvozu a odtahu
vozidel, zprostředkování stěhovacích služeb,
zprostředkování dopravních služeb turistické a cestovní
agentury; (41) organizování a provozování kulturní,
výchovné a vzdělávací činnosti, organizování kulturních a
vzdělávacích výstav, organizování kulturně vzdělávacích a
rekreačních pobytů, včetně doprovodného programu, ale
kromě dopravy, nakladatelství a vydavatelství; (42)
zprostředkování služeb hostinských, restauračních,
vinárenských, hotelových, služeb penzionu, turistické
ubytovny a kempu, služeb kadeřnických a kosmetických,
služeb lázeňských, služby fitness centra, služeb turistické a
cestovní agentury, spojených se zajišťováním ubytování,
zprostředkování služeb návrhářských a designérských.

(2) barvy a laky; (3) prášky na praní, čisticí prostředky,
vlasová kosmetika, aromatické esence; (4) svíčky; (5)
vložky; (8) nůžky; (9) kalkulačky, baterie; (13) zábavná
pyrotechnika; (16) kancelářské potřeby, školní potřeby, tj.
balicí papír, potravinářský papír, svačinové a kupecké
sáčky, kávové filtry papírové, dortové krabice, tácky pod
cukroví, papírové pytle, vlnitá lepenka, archivní krabice,
poštovní obálky, pohledy, příležitostná přání, dopisní
papír, omalovánky, leporela, fotoalba, dětské deníčky,
hrací karty, globusy, rýsovací potřeby, pauzovací papír,
plotrový papír, xerografický, ofsetový, faxovací papír,
hospodářské tiskopisy, tiskopisy pro výpočetní techniku,
etikety, etiketovací kleště, lepidla a lepicí pásky
kancelářské a pro domácnost, krepový papír,
potravinářské kelímky, kapesníky papírové, toaletní papír,
igelitové tašky a pytle, mikrotenové a igelitové sáčky,
fixační role, vizitníky, obaly na doklady, manažerky,
organizery, portfolia, kalendáře, diáře, blistry (papírové
nebo umělohmotné podložky, na kterých je uloženo zboží)
s eurovýsekem, blistrované tužky, blistrované fixy,
blistrované štětce, blistrované pryže, fixy, zvýrazňovače,
děrovačky, sešívačky, spojovače, dopisní spony, repliky

(511) 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 16, 18, 21, 22, 26, 28
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(740) Ing. Reichel Pavel, Lopatecká 14, Praha 4

peněz jako učební pomůcky; (18) kožená galanterie;  (21)
keramické zboží; (22) motouzy; (26) umělé květiny; (27)
tapety; (28) hračky, vánoční ozdoby a stromky, repliky
peněz pro hračky, digitální hry ruční.

(29) potraviny v rozsahu této třídy, např. maso, masné
výrobky, masové výtažky, ryby, drůbež, zvěřina, vejce,
mléko a mlékárenské výrobky, jedlé oleje a tuky,
konzervované potraviny, konzervovaná vařená a sušená
zelenina a ovoce; (30) potraviny a pochutiny v rozsahu
této třídy, např. káva a kávové náhražky, čaj, kakao, cukr,
rýže, obilné výrobky určené k lidské výživě, mouka,
těstoviny, chléb, pečivo, jemné pečivo, cukrovinky, med,
zmrzlina a led, prášky do pečiva, sůl, hořčice, ocet, koření,
chuťové omáčky; (31) zemědělské a zahradnické výrobky,
např. čerstvé ovoce a zelenina, ořechy, květiny; (32) pivo,
stolní a minerální vody, nealkoholické nápoje, sirupy a jiné
přípravky k přípravě nápojů, ovocné šťávy a nápoje z
ovocných šťáv; (33) vína, lihoviny, likéry.

(6) obecné kovy a jejich slitiny, kovové stavební
materiály, kovové stavební materiály přenosné, kovové
materiály pro železnice, kabely a kovové dráty
neelektrické, kovové potřeby zámečnické a klempířské,
kovové trubky, safes (skříňky na klenoty), kovové
výrobky, které nejsou uvedeny v jiných třídách, rudy,
klipsy na peníze a držátka na klíče z ušlechtilých kovů; (7)
stroje a obráběcí stroje, motory (s výjimkou motorů pro
pozemní vozidla), spojky a transmisní zařízení mimo ty,
které jsou pro pozemní vozidla, zemědělské nářadí, líhně
pro vejce, motorové pily, dálniční opravářské soupravy a
čerpadla na přečerpávání benzínu, elektromechanicky
poháněné letecké komponenty a části, luxy; (8) nářadí a
přístroje s ručním pohonem, nože, vidličky a lžíce, sečné
zbraně, břitvy, manikýrové soupravy, skládací ruční nářadí
(včetně kleští, nožů, šídel, šroubováků, pilníků, otvíráků na
konzervy, nůžek, drátových řezaček), soupravy nářadí
(včetně šroubováků, kladiv, pilníků, rámových pil na kov,
ševingovacích nástrojů, skrejprů, obrubovacího nářadí,
nožů, kleští, objímek, nástrčných klíčů), soupravy
zahradního nářadí (včetně ručních pil, prostřihávačů větví,
pohrabovačů, sázecích lopatek), skládací ruční nářadí,
dálniční opravářské soupravy (sady podstavců s držáky,
sady šroubovacích vrtáků, sady hexagonálních klíčů, přesné
šroubováky, rohatkové šroubováky, montážní kleště a
přenosné kufříky); (9) pravítka, libely, aparáty  a přístroje
vědecké, námořní, geodezické, elektrické spadající do tř.9,
fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení,
měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a
přístroje učební, aparáty pro záznam, převod, reprodukci
zvuku nebo obrazu, magnetické suporty zvukových

záznamů, gramofonové desky, automatické distributory a
mechanismy na mince, zapisovací pokladny (záznam),
kalkulační stroje, přístroje pro zpracování informací a
počítače, hasicí přístroje, audio a video záznamy,
počítačový software a počítačové programy vztahující se k
letadlům, jejich částím, k létání, letecké elektrotechnice a k
prostředkům pohybujícím se ve vzdušném nebo
meziplanetárním prostoru, software vztahující se k údržbě,
řízení, opravám a výcviku ve spojitosti s letadly a
prostředky pro vzdušný nebo meziplanetární prostor, jejich
částmi nebo pomocným zařízením, elektrické a
elektronické komponenty a části pro letadla, metrické
konventory, digitální kalkulačky a kalkulačky časových
pásem, měřící pásky, sluneční brýle, šetřiče počítačových
obrazovek, nahrávače zvukových kazet, automobilové
startovací kabely, výstražné praporky, měřidla
zapalovacích svíček, tlakoměry pneumatik, zkoušečky,
pojistky a koncovky, rádia (včetně rádií s hodinami),
triedry, telefony, soupravy pro záchranu života (včetně
píšťalek a kompasů), video převíječe, elektronické
plánovače jízdy, osobní bezpečnostní alarmy a krokoměry,
dálniční soupravy první pomoci (zabezpečovací zařízení);
(11) přístroje pro osvětlení, topení, výrobu páry, pro
vaření, přístroje chladící, pro sušení, ventilaci, distribuci
vody a zdravotní zařízení, osvětlovací zařízení jako jsou
signalizační světla, lucerny, nouzová záložní světla
používaná pří poruchách, bodová světla, dálniční nouzová
světla a kontrolní světla, elektrické přístroje spadající do
tř.11, včetně elektrických opékacích trub, elektrického
varného nádobí, zařízení na popcorn, napařováků jídel,
vařičů rýže, přístrojů na výrobu espressa, elektrických
mixérů jídel, přístrojů na výrobu zmrzliny; (12)
elektromechanicky poháněné letecké komponenty a části;
(14) vzácné kovy a jejich slitiny a výrobky z těchto látek
nebo postříbřeného nebo pozlaceného kovu, nejsou-li
uvedeny v jiných třídách, klenoty, bižuterie, drahokamy,
hodinářské potřeby a chronometrické přístroje, včetně
hodinek a hodin, klenoty včetně náramků, špendlíků do
klop, stříbrných prutů, kravatových spon a jehlic, brože,
náušnice a náhrdelníky; (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 pomůcky s výjimkou
aparátů, plastické obaly (nezařazené do jiných tříd), hrací
karty, písmena pro tiskárny, štočky, knihy, manuály,
průvodce, tiskopisy, ilustrace a bloky technických údajů,
vše i s tématikou letadla, jejich části, letecká
elektrotechnika nebo údržba, řízení, opravy nebo výcvik ve
spojitosti s letadly nebo prostředky pro vzdušný nebo
meziplanetární prostor, jejich částmi nebo pomocným
zařízením, noviny vztahující se k létání, těžítka,
dokumentace k počítačovým programům, kalendáře,
poznámkové bloky, diáře, pera, tužky, soupravy per a
tužek, adresáře, ukazovátka, fotografická alba, štítky,
plakáty, kazety na odznaky, glóbusy, kazety na šekové
knížky, dálniční soupravy první pomoci (včetně
plastických vaků na vodu) a podložky pro počítačové
myši; (18) kůže, imitace kůže, výrobky z těchto materiálů,
které nejsou zahrnuty do jiných tříd, kůže ze zvířat, kufry,
deštníky, slunečníky a hole, biče a sedlářské výrobky,
včetně zavazadel jako jsou aktovky na dokumenty, dámské
kabely, cestovní kabely, kufříky, letecké kabely, sportovní
kabely, kabely na kempinkovou výstroj, batohy,
diplomatky typu desky na dokumenty, klíčenky, náprsní
tašky, peněženky, pouzdra na pasy, visačky na kufry,
pouzdra na obchodní karty, pouzdra pro obchodní reklamu;
(20) nábytek, zrcadla, rámy, výrobky nejmenované v
jiných třídách ze dřeva, korku, rákosu, vrbového proutí, z

(511)

(511)

29, 30, 31, 32, 33

6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 35,
37, 39, 41, 42

O 129141

O 129317

(210)

(210)

(730)

(730)

TIRO - Jiří Všianský, sdružení velkoobchod a
distributor, Vodní 10, Blansko, Česká republika

Ing. Kubát Rudolf, Na Šmukýřce 32/457, Praha 5,
Česká republika

(510)

(510)
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23.01.1998

13.02.1998

04.03.1998

04.03.1998

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

20.11.1997

13.02.1998

04.03.1998

04.03.1998

(540) UNI-CARDAN

(740)

(740)

JUDr. Jan Matějka, Národní 32, Praha 1

JUDr. Matějka Jan, Čermák, Hořejš, Vrba - advokátní a
patentová kancelář, Národní 32, Praha 1

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

rohu, kostí, slonoviny, z kostic, želvoviny, jantaru, perleti,
mořské pěny, náhražky všech těchto materiálů nebo
náhražky z plastických hmot, nekovové klíčenky a klipsy
na peníze, záchranné soupravy (včetně ručních signálních
zrcadel), nekovové schránky na nářadí a sedátka, obrazové
rámy, spací pytle a nafukovací matrace; (21) náčiní a
nádoby pro domácnost nebo kuchyň (nikoliv z drahých
kovů, ani postříbřených nebo pozlacených kovů), hřebeny
a mycí houby, kartáče (s výjimkou štětců), materiály pro
výrobu kartáčů, čistící prostředky, třísky železné, sklo
surové nebo opracované (s výjimkou stavebního skla),
sklo, porcelán a majolika neobsažené v jiných třídách,
pokladničky, pamětní talíře, mísy, přenosné chladničky
nápojů a jídel, plastické sportovní láhve, prodávané
prázdné, kávové konvičky, pneumatické vývrtky, cestovní
poháry, skládací ruční nářadí (včetně otvíráků na láhve),
toaletní kufříky; (24) tkaniny a textilní výrobky, které
nejsou uvedeny v jiných třídách, pokrývky ložní a ubrusy,
ručníky a deky; (25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží
včetně šortek, čepic, trik, sak, tenkých bund, tenkých
tepláků, polo-košil, košil na rugby, dresů, kombinéz, svetrů
a dětských oděvů; (26) krajky a výšivky, stuhy a tkaničky,
knoflíky, háčky a očka/poutka-galanterie, špendlíky a
jehly, umělé květiny, včetně spon na pásky a
nažehlovacích záplat na oděvy; (28) hry, hračky, žertovné
krabičky, potřeby pro gymnastiku a sport, které nejsou
uvedeny v jiných třídách, vánoční ozdoby, sportovní
vybavení jako jsou golfové hole, tašky na golf, míče na
softball, pálky na softball, míče na kopanou, golfové míče,
míče na tenis, golfové mety, zvířátka z textilu-hračky,
hračky a modely letadel, domino soupravy, soupravy šipek
a šípů, rybářské pruty, rybářské navijáky a nafukovací
zařízení; (35) propagační činnost, pomoc při řízení
obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské
práce; (37) stavebnictví, opravy, instalační služby, včetně
oprav a údržby letadel a jejich částí; (39) doprava, balení a
skladování zboží, organizování cest, včetně služeb
cestovních a dopravních jako jsou rezervace pro přepravu;
(41) výchova, školení (formace), zábava, sportovní a
kulturní aktivity, včetně služeb výcvikových,
konferenčních a výchovných, příprava vzdělávacích
materiálů pro projektování, ověřování, řízení, údržbu,
opravy, přezkušování a výrobu letadel a jejich částí a
klasifikaci náhradních dílů letadel; (42) restaurace (strava),
nocleh dočasný (poskytnutí dočasného noclehu), péče
léčebná, hygienická a kosmetická, služby veterinářské a
zemědělské, služby právní, rešerše vědecké a průmyslové,
programování počítači, služby cestovních kanceláří, jako
jsou rezervace noclehu na cestách a dočasného noclehu,
technické konzultace a výzkum, dokumentace, projekce a
testování nových výrobků pro zájemce, služby počítačové,
internetové a on-line včetně vyhledávání a zjišťování on-
line knih, manuálů, magazínů, průvodců, tiskopisů, ilustrací
a bloků technických údajů v oboru letadel, leteckých částí,
letecké elektrotechniky, údržby, řízení, oprav a výcviku ve
spojitosti s letadly a prostředky pro vzdušný nebo
meziplanetární prostor, jejich částmi a pomocným
zařízením, vše na počítačových sítích, technické
konzultace a pomoc vztahující se k projektování, výrobě,
ověření, řízení, údržbě, opravám, přezkoušení nebo
modifikaci letadel a jejich částí, on-line služby pro prodej a
distribuci částí a výrobků, zajišťování výpisů z klientských
webových stránek, které zahrnují popisy, opravy,
přezkoušení a výměnné služby, jakož i prodej a distribuci a
propagaci.

(12) kloubové hřídele a jejich součásti pro pozemní vozidla;
(37) ošetřování, údržba, opravy, zpracování a montáž
kloubových hřídelí a jejich součástí pro pozemní vozidla.

(35) reklamní služby, organizace a pořádání veletrhů a
výstav; (41) školení, zábavní činnosti.

(35) poradenství a konzultace v obchodní činnosti, pomoc
při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa,
kancelářské práce; (36) poradenství a konzultace v oblasti
pojištění, poradenství a konzultace v oblasti financí a
peněžnictví, služby finanční, služby týkající se pojištění;
(41) výchova, vzdělávání, zábava; (42) poradenství
odborné a konzultace s výjimkou obchodního.

(511)

(511)

(511)

(511)

12, 37

35, 41

35, 36, 41, 42

24, 25

O 129466

O 130195

O 130594

O 130600

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

Boeing Management Company, P.O.Box 2515,
M/C SB 70, Seal Beach, Spojené státy americké,
California

GNK Service International GmbH, Nussbaumweg
19 - 21, Rösrath, Německo

GAZZETA GROUP s.r.o., Kolmá 7, Praha 9, Česká
republika

EUROCONSULT, spol. s r.o., Sadová 493,
Průhonice, Česká republika

(510)

(510)

(510)
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06.03.1998

11.03.1998

17.03.1998

20.03.1998

08.04.1998

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

06.03.1998

18.12.1997

17.03.1998

20.03.1998

08.04.1998

(540)

(540)

(540)

RIS

OXY - kel

SWISSOLOGICAL

(740)

(740)

(740)

Patentservis Praha a.s., Jívenská 1273/1, Praha 4

JUDr. Vejmelka Josef, Kazimírova 499, Praha 4

Lukajová Dana, patentový zástupce, Advokátní a
patentová kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Petrská
12, Praha 1

(540)

(540)

(24) tkaniny, pokrývky ložní a ubrusy; (25) oděvy, obuv,
kloboučnické zboží.

(9) software; (39) zprostředkování v dopravě a cestovním
ruchu; (42) programování pro počítače, dočasné ubytování,
zprostředkování ubytování a stravování.

(7) strojní vybavení pro výrobu automobilových a
montážních dílů, startéry, tlumiče výfuku, hnací řemeny,
ventilátory, motorové válce; (12) automobilové díly,
zejména brzdy, ukazatele směru jízdy, klaksony, hnací
soukolí, spojky, motory pro pozemní vozidla, karoserie,
sedadla do automobilů, volanty, kola, pneumatiky, ventily
k pneumatikám, tlumiče, tažná zařízení, zahrádky na
zavazadla a na lyže, blatníky, zástěrky, sněhové řetězy,
spojlery, opěrky hlavy, bezpečnostní pásy, bezpečnostní
sedačky pro děti; (42) konstruování a projektování strojů a
strojních součástí.

(6) zámečnické výrobky všeho druhu včetně dveřních
zámků, zámkových vložek, dveřních a okenních závor,
zavíracích a zabezpečovacích mechanismů a klíčů,
nedobytné pokladny, trezory a schránky, jiné kovové
výrobky, ovládací zařízení pro dveře, vrata, okna,
zabezpečovací mříže a rolety, bezpečnostní dveře kovové,
zabezpečovací prvky kovové, součásti a prvky
zabezpečovacích systémů z kovu; (9) aparáty a přístroje
vědecké, geodetické, elektrické, elektronické, fotografické,
filmové, optické, navigační, určené k přenášení rozkazů a
signálů, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu,
záchranu, bezdrátovou telegrafii, a přístroje učební, aparáty

pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu,
magnetické suporty zvukových záznamů, gramofonové
desky, signalizační přístroje a zařízení, hasicí přístroje,
požární a poplachová zařízení, přístroje a systémy,
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, nosiče záznamů
nahrané i nenahrané, televizní a audiovizuální programy,
audioprogramy, videokazety nahrané i nenahrané,
audiokazety nahrané i nenahrané, audiovizuální díla,
hudební díla, CD disky, programové vybavení pro počítače,
software, databáze, databázové produkty, informace a
záznamy obecně i v elektronické podobě, informace a
záznamy na jakémkoliv nosiči s výjimkou nosičů
papírových ze třídy 16, počítačové hry s výstupem na TV
nebo na PC, pohledy ilustrované se zvukovou nahrávkou,
elktronické hlavolamy, hrací skříně uváděné v činnost
vhozením mince, elektrotermické nástroje a přístroje,
poplašná zařízení, ovládací elektronické, optické a
akustické systémy, ovládací zařízení na magnetické,
mechanické, čipové a jiné karty, magnetické klíče,
elktrické kódové zámky, požární a poplachové systémy
včetně centrál, jejich součásti a příslušenství,
zabezpečovací systémy i jednotlivá zařízení a díly,
elektrické, elektronické, signalizační a optické přístroje,
zařízení a systémy; (37) montáž, opravy, údržba a revize
elektrických a elektronických zařízení, rozvaděčů nízkého
napětí, zabezpečovacích a poplašných zařízení a systémů
všeho druhu, zřizování zabezpečovacích, poplašných a
detekčních zařízení všeho druhu v budovách včetně
souvisejících stavebních úprav, provádění elektrických
instalací ve stavbách, zámečnické práce, nouzové
nehodové otevírání zámků, dveří, trezorů všeho druhu,
servisní činnost na zabezpečovací systémy k ochraně
majetku, budov i osob; (42) poskytování technických i
strážných služeb k ochraně majetku, budov i osob, ostraha
majetku, budov i osob, projektování protipožární a
zabezpečovací signalizace, provoz poplachových nebo
zabezpečovacích centrál.

(5) farmaceutické výrobky.

(3) mýdla, parfumerie, vonné oleje, kosmetika, zejména
pleťové krémy, mléka, gely, tonika, emulze, oleje, masky,
dále krémy na ruce, vlasové vody a šampony, zubní pasty,
pěny, gely a balzámy na holení, veškeré jmenované
výrobky pocházejí ze Švýcarska.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 39, 42

7, 12, 42

6, 9, 37, 42

5

3

O 130668

O 130772

O 130904

O 131026

O 131534

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

E.P. EFTYCHIA AVRAMIDOU O.E., Eyripidou 20,
N. Iraklio Attikis, Řecko

ECOdate ČR, s.r.o., Kpt. Jaroše 609, Kadaň, Česká
republika

MAGNA INTERNATIONAL INC., 337 Magna Drive,
Aurora, Ontario, Kanada

SECURITECH SYSTEMS CZ, spol. s r.o.,
Imrychova 883/9, Praha 4, Česká republika

VELE spol. s r.o., Ústí 30, Větrný Jeníkov, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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04.06.1998

21.07.1998

03.08.1998

25.09.1998

21.10.1998

05.11.1998

16.11.1998

18.11.1998

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

04.06.1998

21.07.1998

03.08.1998

25.09.1998

21.10.1998

05.11.1998

16.11.1998

18.11.1998

(540)

(540)

(540)

(540)

BOOM

EQUIPMENT FOR LEGS

TA - SERVICE

SVIK

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Sedlák Jiří, Advokátní, patentová a známková
kancelář Kudrlička a Sedlák, Pražská 58, České
Budějovice

Dr. Bártů Daniela-DEVEREAUX, BAKER and
McKENZIE, Klimentská 46, Praha 1

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Kramarič Julius, advokát, Advokátní kancelář
JUDr. Kramarič & partner, U silnice 949, Praha 6

Kořistka Martin, Karpatská 3, p.o.box 8, Brno 25

(540)

(540)

(540)

(540)

(38) informování veřejnosti o aktuálních otázkách ze světa
kultury, sportu a politiky formou vysílání, provozování
rozhlasového vysílání, hudební vysílání; (41) tvorba
rozhlasových programů, rozhlasového zpravodajství; (42)
poskytování práv třetím osobám k vysílání a jinému šíření
rozhlasových pořadů.

(42) léčebně preventivní péče.

(25) oděvy, obuv.

(16) papírenské zboží kromě tiskovin, instruktážních a
vzdělávacích materiálů, psací stroje a kancelářské potřeby
(kromě nábytku).

(39) cestovní kancelář a zprostředkování služeb cestovní
kanceláře; (41) organizování a vedení kongresů a
konferencí; (42) překladatelské a tlumočnické služby,
rezervace ubytování, zprostředkování služeb pro hosty,
včetně ubytování a stravování.

(3) mýdla, parfumerie, vonné oleje, kosmetika, vlasové
vody, zubní pasty.

(16) antikorozní papír se směsným vypařovacím
inhibitorem koroze pro balení kovových předmětů.

(16) papírové tácky, kelímky, pasparty, plakáty, plakáty
velké plošné, rozetky, účtenky, papírové tabule, papírové
lahve, papírové visačky, novoroční přání, letáky, jídelní
lístky, papírové ubrousky, tužky; (21) pohárky skleněné,
sklenice, poháry keramické, holby keramické, stojany na
jídelní lístky, keramické porcelánové tácky, porcelánové

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

38, 41, 42

42

25

16

39, 41, 42

3

16

16, 21, 25, 32, 34

O 133287

O 134578

O 135007

O 136285

O 137066

O 137502

O 137705

O 137800

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Zepter International s.r.o., Husova 11, České
Budějovice, Česká republika

COUNTRY RADIO s.r.o., Zenklova 34, Praha 8,
Česká republika

Unica s.r.o., Muchova 31, Brno, Česká republika

LEVI STRAUSS & CO., Levi's Plaza, 1155 Battery
Street, San Francisco, Spojené státy americké,
California

TEMPUS, s.r.o., U 5.baterie 779/4, Praha 6, Česká
republika

Tarabová Ivana, Hlinky 46, Brno, Česká republika

Kolářová Eva, Resslova 419/13, Plzeň, Česká
republika

Papirografia s.p., Na vápence 14, Praha 3, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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24.11.1998

27.11.1998

30.11.1998

30.11.1998

03.12.1998

08.12.1998

10.12.1998

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

24.11.1998

27.11.1998

30.11.1998

30.11.1998

03.12.1998

08.12.1998

10.12.1998

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

TPM

MAGICKÉ MILLÉNIUM
MM

AGENTURA - KOLEGIUM

KEE KLAMP

VELVET

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Traplová Jarmila, Advokátní a patentová
kancelář Traplová, Hakr, Kubát, Přístavní 24, Praha 7

JUDr. Všetečka Miloš, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Traplová Jarmila, Advokátní a patentová
kancelář Traplová, Hakr, Kubát, Přístavní 24, Praha 7

JUDr. Sodomka Jaroslav, U Prašné brány 3, Praha 1

(540)

(540)

džbány; (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; (34) popelníky skleněné, porcelánové popelníky,
keramické popelníky.

(35) propagační činnost, pomoc při řízení obchodní
činnosti; (41) výchova, školení /formace/; (42) rešerše
vědecké a průmyslové.

(9) přístroje pro zpracování informací, počítače, softwary;
(16) počítačové mapy a plány, tištěné mapy; (41) školení
v oblasti geografických informačních systémů; (42)
odborné konzultace, poradenství, studie, recenze v oblasti
tvorby a vývoje geografických informačních systémů,
poskytování služeb v oblasti tvorby a vývoje geografických
informačních systémů, zpracování dat, návrhy a
projektování v oblasti geografických informačních
systémů, vývoj softwarových produktů.

(41) zprostředkovatelská činnost v oblasti kultury,
organizační činnost v oblasti kultury.

(41) zprostředkovatelská činnost v oblasti kultury,
organizační činnost v oblasti kultury.

(6) svorky z obecného kovu pro spojování trubkových
kovových prvků k užití pro lešenářské a podobné
konstrukční práce, hexagonální klíče z obecného kovu
používané pro spojování trubkových kovových prvků.

(21) pohárky skleněné, sklenice, poháry keramické, holby
keramické, stojany na jídelní lístky, keramické
porcelánové tácky, porcelánové džbány; (32) pivo, lehká
piva a ležáky, vody minerální a šumivé a jiné
nealkoholické nápoje, sirupy a jiné přípravky k přípravě
nápojů.

(3) kosmetické přípravky, mýdla, parfumerie, krémy,
vonné oleje, vlasové vody, drogistické zboží; (14) bižuterie
- pravá, umělá; (18) deštníky, slunečníky, jejich součásti,
kabely dámské, nákupní, kožené, pánské, peněženky; (25)
šátky, šály a rukavice všeho druhu; (35) reklamní kancelář,
reklamní činnost, obchodně-informační kancelář, obchodní
transakce, obchodní průzkum, obchodní informace,
obchody - kontrola, řízení, dozor; (36) realitní kancelář,
pronájem a podnájem prostor určených k obchodu a
pronájem zboží a zařízení sloužící k obchodu, správa budov,
správa nemovitého majetku; (42) obchodní a organizační
poradenství, správa domů, kosmetické služby.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

35, 41, 42

9, 16, 41, 42

41

41

6

21, 32

3, 14, 18, 25, 35, 36, 42

O 137912

O 138100

O 138161

O 138162

O 138293

O 138403

O 138501

O 138520

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Pražské pivovary a.s., Nádražní 84, Praha 5, Česká
republika

INSTITUT PRŮMYSLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ,
s.r.o., Kašparova 384, Liberec, Česká republika

T-MAPY, spol. s r.o., Nezvalova 850, Hradec
Králové, Česká republika

Sehnalová Šárka - AGENTURA KOLEGIUM,
Kaplická 851/67, Praha 4, Česká republika

Sehnalová Šárka, Kaplická 851/67, Praha 4, Česká
republika

Kee Klamp Limited, 10 Worton Drive, Reading RG2
OTQ, Velká Británie

Pražské pivovary a.s., Nádražní 84, Praha 5, Česká
republika

MIDIO a.s., Na Křivce 58, Praha 10, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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11.12.1998

14.12.1998

15.12.1998

15.12.1998

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

11.12.1998

14.12.1998

15.12.1998

15.12.1998

(540)

(540)

Nová Paka - Město krásných
bláznů

Novopacké vodnické
slavnosti

(740)

(740)

(740)

JUDr. Traplová Jarmila, Advokátní a patentová
kancelář Traplová, Hakr, Kubát, Přístavní 24, Praha 7

Ing. Fischer Michael, FISCHER + PARTNER,
Podskalská 2, Praha 2

Ing. Vandělíková Jana, Patentová kancelář, Zelený
pruh 99, Praha 4

(540)

(540)

(36) pojišťovací činnost, zajišťovací činnost, činnost
související s pojišťovací a zajišťovací činností, zábranná
činnost, uzavírání zprostředkovatelských smluv s
fyzickými nebo právnickými osobami s bydlištěm nebo
sídlem na území České republiky na sjednávání pojištění ve
svůj prospěch.

(6) výrobky z kovových materiálů zejména kovové regály,
stoly, stojany, zásuvky, koše, zásobníky, kovové předměty
pro prezentaci zboží, kovové vybavení skladů a obchodů,
kovové prodejní stánky, kovové a drátěné nábytkové díly;
(9) aparáty a přístroje elektrické, fotografické, filmové,
optické a signalizační, aparáty pro záznam, převod
reprodukci zvuku nebo obrazu, reklama světelná, reklamní
světelné přístroje a mechanismy, regály a nábytek specielní
zejména pro laboratoře; (20) kovový a nekovový nábytek,
regály, stoly, stojany, zásuvky, koše, zásobníky, předměty
pro prezentaci zboží, prodejní stánky a vybavení skladů a
obchodů.

(16) papír a výrobky z papíru a lepenky, reklamní,
propagační a užitkové výrobky z papíru, kupř.etikety,
kelímky, podnosy pro rychlé občerstvení, utěrky, ubrusy,
ubrousky, ručníky z papíru, pohlednice, dopisní papíry,
obálky, přání, kalendáře, samolepky, obtisky, puzzle,
pexesa, vystřihovánky, loutky, omalovánky, papírové
hračky, hrací karty, kartičky, balicí papír, tašky, sešity,

skicáky, tužky, pastelky, pouzdra, školní aktovky,
informační letáky, plakáty, periodické a neperiodické
publikace, data a databáze na papírových nosičích, tašky,
obaly a podnosy na pokrmy pro rychlé občerstvení a jiné
výrobky z papíru, např. utěrky, ubrusy, ubrousky, ručníky,
jídelní lístky ap.; (20) drobné výrobky z plastických hmot,
např. plastové stojánky, plastové klíčenky, samolepící
plastové kolíčky, ozdobné předměty; (21) výrobky ze skla
i porcelánu, poháry skleněné, sklenice, poháry keramické,
holby keramické, keramické porcelánové tácky, stojany na
jídelní lístky, porcelánové džbány, drobné reklamní a
upomínkové předměty ze skla a porcelánu; (24) stolní
pokrývky, ručníky, osušky, ubrousky, utěrky z textilu,
vlajky textilní, textilní plošné výrobky; (25) oděvy, prádlo
osobní, sportovní oděvy, trička, pokrývky hlavy, šály,
boty, oděvní doplňky; (34) plastové popelníky,
zapalovače, zápalky; (35) reklamní činnost, pořádání
reklamních a obchodních výstav a jiných akcí, distribuce
zboží k reklamním účelům, zprostředkování v oblasti
obchodu, pronajímání obchodních a reklamních ploch; (41)
zprostředkování v oblasti kultury, zábavy a sportu,
organizování a provozování kulturních, zábavných a
sportovních akcí, her, soutěží, pořádání gastronomických
akcí, soutěží a přehlídek.

(16) papír a výrobky z papíru a lepenky, reklamní,
propagační a užitkové výrobky z papíru, kupř.etikety,
kelímky, podnosy pro rychlé občerstvení, utěrky, ubrusy,
ubrousky, ručníky z papíru, pohlednice, dopisní papíry,
obálky, přání, kalendáře, samolepky, obtisky, puzzle,
pexesa, vystřihovánky, loutky, omalovánky, papírové
hračky, hrací karty, kartičky, balicí papír, tašky, sešity,
skicáky, tužky, pastelky, pouzdra, školní aktovky,
informační letáky, plakáty, periodické a neperiodické
publikace, data a databáze na papírových nosičích, tašky,
obaly a podnosy na pokrmy pro rychlé občerstvení a jiné
výrobky z papíru, např. utěrky, ubrusy, ubrousky, ručníky,
jídelní lístky ap.; (20) drobné výrobky z plastických hmot,
např. plastové stojánky, plastové klíčenky, samolepící
plastové kolíčky, ozdobné předměty; (21) výrobky ze skla
i porcelánu, poháry skleněné, sklenice, poháry keramické,
holby keramické, keramické porcelánové tácky, stojany na
jídelní lístky, porcelánové džbány, drobné reklamní a
upomínkové předměty ze skla a porcelánu; (24) stolní
pokrývky, ručníky, osušky, ubrousky, utěrky z textilu,
vlajky textilní, textilní plošné výrobky; (25) oděvy, prádlo
osobní, sportovní oděvy, trička, pokrývky hlavy, šály,
boty, oděvní doplňky; (34) plastové popelníky,
zapalovače, zápalky; (35) reklamní činnost, pořádání
reklamních a obchodních výstav a jiných akcí, distribuce
zboží k reklamním účelům, zprostředkování v oblasti
obchodu, pronajímání obchodních a reklamních ploch; (41)
zprostředkování v oblasti kultury, zábavy a sportu,
organizování a provozování kulturních, zábavných a
sportovních akcí, her, soutěží, pořádání gastronomických
akcí, soutěží a přehlídek.

(511)

(511)

(511)

(511)

36

6, 9, 20

16, 20, 21, 24, 25, 34, 35, 41

16, 20, 21, 24, 25, 34, 35, 41

O 138539

O 138549

O 138551

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

PATRIA, pojišťovací akciová společnost,
Masarykovo nám. 1484, Pardubice, Česká republika

Turnwald Peter, Lipová 154, Říčany u Prahy, Česká
republika

Městský pivovar Nová Paka, a.s., Pivovarská 400,
Nová Paka, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)
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23.12.1998

07.01.1999

08.01.1999

13.01.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

23.12.1998

07.01.1999

08.01.1999

13.01.1999

(540) ALTIS

(740)

(740)

(740)

Ing. Vandělíková Jana, Patentová kancelář, Zelený
pruh 99, Praha 4

Ing. Fischer Michael, FISCHER + PARTNER,
Podskalská 2, Praha 2

Ing. Švejnoha Josef, PATIS - patentové, technické,
informační služby, Čajkovského 1282, Pelhřimov

(540)

(540)

(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, organizování vzdělávacích a zábavných výstav,
soutěží a přehlídek, půjčování nahraných nosičů zvukových
a obrazových záznamů, knih, časopisů, zprostředkování v
oblasti umění a kultury; (42) služby překladatelské,
grafické, tiskařské.

(9) data, databáze a jiné informační produkty na
magnetických nosičích, související software a hardware,
nosiče dat všeho druhu s vyjímkou papírových,
elektronické sítě, multimediální aplikace, multimediální
informační katalogy, elektronické časopisy, elektronická
periodika a knihy v elektronické podobě, přístroje pro
zpracování informací a výrobky výpočetní techniky, jako
kupř. počítače, notebooky, tiskárny, monitory, scannery,
doplňkové vybavení, kupř. myši, klávesnice, diskety a
programové vybavení, spotřební materiál, telekomunikační
technika zejména telefony, faxy, zařízení pro reprodukci
dat, kopírovací stroje, spotřební elektronika, přístroje pro
audiovizuální komunikaci, přístroje pro záznam, převod a
reprodukci zvuku nebo obrazu a jejich součásti,
elektronické řídící systémy, spojové a telekomunikační
přístroje a technika, optické a optickoelektrické přístroje,
přístroje pro měření, signalizaci a kontrolu, elektronická

zabezpečovací technika a zabezpečovací systémy, zejména
signalizační a poplašná zařízení, jejich součásti a náhradní
díly včetně kamer, monitorů dorozumívacích zařízení,
monitorovací a řídící systémy, přístroje a zařízení,
analogové a digitální karty, automatické distributory a
mechanismy na mince; (16) papír, výrobky z papíru,
periodické a neperiodické publikace, knihy, časopisy,
brožury, fotografie, informační produkty z papíru, data a
databáze na papírových nosičích, tištěné manuály; (35)
informační kancelář, komerční využití Internetu v
oblastech komerčních internetovských médií a
vyhledávacích služeb, on-line inzerce, marketing a obchod,
propagační, zprostředkovatelská, reklamní a zastupitelská
činnost, technickoorganizační; (37) servisní, montážní a
opravárenské služby elektrických a elektronických
přístrojů, zabezpečovacích zařízení, poskytování
technických služeb v souvislosti se zabezpečovacími
systémy, signalizačními, výstražnými a poplašnými
zařízeními; (38) služby zabezpečující audiovizuální
komunikaci prostřednictvím informačních a
telekomunikačních sítí, kupř. počítačové sítě Internet,
satelitu, rozšiřování a zveřejňování 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; (42)
poradenské a konzultační služby zejména z oblasti
zabezpečovací techniky a ochrany majetku a osob.

(16) cenné papíry (tiskopisy); (35) reklama stavebního
spoření, průzkum a analýza trhu; (36) provádění
bankovních, finančních a peněžních služeb (pouze mimo
směnárenské služby), provozování stavebního spoření,
přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření a
veřejnosti, získávání finančních zdrojů od jiných věřitelů,
úvěrových institucí a dále na finančním trhu vydáváním
dluhopisů - cenných papírů, poskytování příspěvků státní
podpory účastníkům stavebního spoření, poskytování
úvěrů účastníkům stavebního spoření, poskytování
komerčních půjček, které slouží dřívější úhradě nákladů na
řešení bytové potřeby v případech, kdy účastníku nevznikl
ještě nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření,
poskytování jiných úvěrů k financování činností v oblasti
bytového hospodářství, poskytování úvěrů k obchodním
společnostem, na nichž má společnost majetkový podíl,
přejímání záruk za půjčky, které by byla společnost
oprávněna sama poskytnout, podílet se majetkově v
obchodních společnostech v případech, kdy tato účast bude
sloužit k řešení bytových potřeb, úvěrové poradenství,
šetření v peněžních záležitostech.

(511)

(511)

(511)

9, 16, 28, 35, 39, 41, 42

9, 16, 35, 37, 38, 42

16, 35, 36

O 138773

O 138956

O 138989

O 139077

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

Městský pivovar Nová Paka, a.s., Pivovarská 400,
Nová Paka, Česká republika

ALBATROS nakladatelství, a.s., Truhlářská 9,
Praha 1, Česká republika

ALKOM-IPC spol. s.r.o., V Holešovičkách 10, Praha
8, Česká republika

VŠEOBECNÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA
KOMERČNÍ BANKY, a.s., Bělehradská 128/222,
Praha 2, Česká republika

(510)

(510)

(510)
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13.01.1999

19.01.1999

19.01.1999

19.01.1999

19.01.1999

29.01.1999

09.02.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

13.01.1999

19.01.1999

19.01.1999

19.01.1999

19.01.1999

29.01.1999

09.02.1999

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

TAMPAX LITES

ROTTERDAMMERTJE

AMSTERDAMMERTJE

MAESTRI di PRAGA

CARD LINE

PHARBIO

AUTOZONE

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Soukup Petr, Patentová kancelář, Švédská 3,
Olomouc

JUDr. Čermák Karel, Čermák, Hořejš, Vrba - advokátní
a patentová kancelář, Národní 32, Praha 1

Mgr. Machatová Marcela, patentový zástupce, DMH-
patentová a známková kancelář, Pospíšilova 2, Praha
3

Ing. Reichel Pavel, Lopatecká 14, Praha 4

Patentservis Praha a.s., Jívenská 1273/1, Praha 4

(540)

(35) pořádání a organizace výstav, veletrhů a
doprovodných propagačních a reklamních akcí; (42)
doprovodné hostinské a restaurační činnosti spojené s
pořádáním veletrhů a výstav.

(5) hygienické přípravky, zejména slipové vložky,
hygienické vložky a tampony, hygienické kalhotky,
hygienická vata, interlabiální ochranné vložky pro
dámskou hygienu.

(29) sýry vyrobené v Holandsku.

(29) sýry vyrobené v Holandsku.

(9) zvukové nosiče a zvukově-obrazové záznamy, vč.
jejich příslušenství, nahrané i nenahrané; (35) marketing a
propagační činnost v oblasti kultury a hudebních nástrojů,
obchodní poradenství v oboru hudebních nástrojů,

zvukových nosičů a zvukově-obrazových záznamů,
inzertní činnost; (41) produkční, agenturní a
zprostředkovatelská činnost v oblasti kultury, pořádání a
management koncertní a zábavní činnosti, hudebních,
hudebně-dramatických a dramatických pořadů, uměleckých
a zábavních soutěží, nahrávky zvukových nosičů a
zvukově-obrazových záznamů, vydavatelství a
nakladatelství hudební, dramatické a odborné literatury a
hudebnin, půjčování a pronájem nahraných zvukových
nosičů, zvukově-obrazových záznamů a hudebních nástrojů,
výchovná činnost v oblasti kultury; (42) poradenská a
konzultační činnost v oblasti kultury, zejména v oboru
hudební, hudebně-dramatické a dramatické tvorby,
zábavních pořadů, uměleckých a zábavních soutěží,
hudebnin a hudebních nástrojů, vč. zvukových nosičů a
zvukově-obrazových záznamů.

(9) nosiče informací, např. čipové a magnetické karty pro
bezhotovostní nákup zboží a služeb, elektronická
peněženka; (16) tiskoviny, např. katalogy, prospekty,
platební karty v rámci této třídy; (36) finanční služby
zejména v oblasti bezhotovostních plateb, provozování
platebních terminálů, zúčtování bezhotovostních plateb;
(42) odborná poradenská činnost v oblasti bezhotovostních
nákupů.

(5) farmaceutické přípravky, léky pro lidské účely, léky na
přírodním základě.

(9) vědecké, námořní, kontrolní, elektrické, elektronické,
fotografické, kinematografické, optické, vážicí, měřicí,
signalizační, zkušební, výukové a záchranné přístroje a
nástroje, prodejní mechanismy a jiné mechanismy na
mince, diktafony, registrační pokladny, počítače, hasicí
přístroje, zejména baterie a termostaty; (12) vozidla,
dopravní prostředky pozemní, vzdušné a vodní, zejména
motory pro osobní a nákladní automobily, díly a
příslušenství automobilů včetně bezpečnostních pásů a
žebrovaných bezpečnostních pásů; (35) zprostředkování
nákupu a prodeje náhradních dílů pro automobily všeho
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Výstaviště Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17,
Olomouc, Česká republika

TAMBRANDS Inc., 777 Westchester Ave.,, White
Plains, Spojené státy americké, New York

Le Pont INTERNATIONAL, spol. s.r.o., Tř.
kosmonautů 6, Olomouc, Česká republika

Le Pont INTERNATIONAL, spol. s.r.o., Tř.
kosmonautů 6, Olomouc, Česká republika

ICN POLYART PRAGUE, v.o.s., Pod Vinicí 21/794,
Praha 4 - Modřany, Česká republika

CARD LINE s.r.o., Vinohradská 107, Praha 3, Česká
republika

Pharbio Medical International AB, BOX 30060,
Göteborg, Švédsko
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10.02.1999(220)
(320) 14.08.1998

(540) BP AMOCO

(740) JUDr.Ing. Milan Hořejš, Národní 32, Praha 1

druhu.

(1) chemikálie pro použití v průmyslu a vědě, chemické
výrobky pro použití v průmyslu nebo pro použití ve
výrobních procesech, umělé a syntetické pryskyřice, plasty
pro průmyslové využití, chemické výrobky pro využití v
metalurgickém průmyslu, přípravky, kapaliny a oleje pro
strojní obrábění nebo zpracování kovů, kapaliny a oleje
používané při řezání a broušení, chladící kapaliny,
rozpouštědla, hydraulické kapaliny, čistící a odmašťovací
prostředky pro použití v průmyslu a ve výrobních
procesech, chemické výrobky pro použití při ošetření
chladících systémů, prostředky podporující odlepování
(mazadla), přípravky, kapaliny a oleje pro odstranění
vápenných skvrn, kotelního kamene, malty, oleje, tuku,
vosku, inkoustu, sazí, špíny, plísní, mouru a skvrn,
emulgátory, chemické přípravky proti rzi, filtrační
materiály, převodové kapaliny, brzdové kapaliny,
přípravky používané při zjišťování povrchových vad,
trhlin a prasklin, diagnostické a analytické přípravky,
chemické přípravky pro rozptýlení oleje, tuku a benzínu,
chemické výrobky pro ochranu před kotelním kamenem,
čistící a prací přípravky a přípravky na odstranění oleje,
používané v průmyslu a při výrobních procesech, chemické
výrobky pro konzervaci potravin, katalyzátory, vrtné
výplachy, vrtací maziva, přípravky proti zamrzání a
odstranění námrazy, chemické přísady pro paliva a maziva,
formovací směsi, polymery pro použití v průmyslu,
kapalné polymery pro použití pro tmelící a těsnící směsi,
technické termoplasty; (4) průmyslové oleje a tuky,
smáčedla, pojiva a směsi pohlcující prach, paliva,
osvětlovací prostředky, nechemické přísady pro oleje a
paliva, maziva a mazací tuky, výrobky s vlastnostmi
maziv, používané při zpracování kovů, motorové oleje,
převodové oleje, automobilové oleje pro pohon náprav,
vosky, vazelína pro průmyslové účely; (6) obvodové rámy
pro solární články a moduly, kovové kontejnery pro
maziva, oleje, tuky, chemikálie, stlačený plyn a zkapalněné
palivo, kovové potrubí, kovové ventily, které nejsou
součástí zařízení, kroužky na klíče; (7) zařízení na likvidaci
nebo zpracování odpadu; (9) zaměřovací, fotografické a
měřící přístroje a zařízení, hasící přístroje, silové kabely,
hradlové fotonky a moduly, solární elekrické systémy,
solární elektrické instalace pro použití v oblasti
telekomunikací, navigačních pomůcek, katodové ochraně a
pro zemědělskou elektrifikaci, elektrické články a baterie,
nabíječky akumulátorů, akumulátory, hustoměry na
kyseliny, acidimetry pro baterie, anodové baterie, anody,
kondenzátory, katodové antikorozní přístroje, vypínače a
spínače, ochranné oblečení proti úrazu nebo požáru, vrata
parkovišť a garáží ovládaná pomocí mincí, počítače,
magnetické disky, elektrické instalace pro dálkové řízení
průmyslových operací, galvanické články, rukavice,
ochranné helmy, magnetické identifikační karty, karty pro
elektronické, optické nebo magnetické uložení dat pro
použití jako zákaznické karty, programovatelné karty (s
mikročipem), snímače štítků a dekodéry, automatické
pokladní stroje a snímače karet, autorizační karty, tarifní
karty a osobní identifikační karty, elektrické zařízení pro
dálkový zážeh, integrované obvody, záchranné vesty,
záchranné čluny, světelná žhavící vlákna, oscilografy,

plošné obvody, pyrometry, elektrické odpory, solární
články, dálkoměry, ukazatele teploty, elektrické
bezpečnostní instalace proti krádežím, silikonové
kotoučové membrány, ukazatele vodní hladiny, nahrané
gramofonové desky, magnetofonové pásky a videokazety,
počítačové programy, automaty a zábavní stroje na mince,
sluneční brýle, protisluneční clony, řetízky brýlí,
fotografické filmy, dávkovací čerpadla paliva pro servisní
stanice, magnetické pásky, neónové reklamy, přístroje na
měření tlaku, rádia, elektrické zástrčky, ukazatele
rychlosti, výstražné trojúhelníky pro případ poruchy
vozidla; (11) zařízení a přístroje na svícení, topení, vaření,
zmrazování, sušení, ventilaci a klimatizaci, dodávku vody a
sanitární účely, odlučování plynu, uskladňování plynu,
spalovací zařízení, teplotní akumulátory, protioslňovací
zařízení pro automobily, chladící a mrazící zařízení,
radiátory ústředního topení, elektrické žárovky, lampy a
výbojky, destilační aparáty a kolony, zařízení na odsávání
a odstraňování prachu pro průmyslové účely, komínové
koncovky, větrací komíny, zařízení na šetření paliva,
plynové hořáky, kahany používané k desinfekci, výměníky
tepla, tepelná čerpadla, zařízení pro pasterizaci, benzinové
kahany, čističky odpadních vod, uzávěry radiátorů,
radiátory, regulační a bezpečnostní příslušenství pro
vodovodní, plynová nebo olejová zařízení a potrubí, solární
kolektory používané pro topení, solární pece, elektrické
baterky, žárovky pro kontrolu hladiny v tancích, součásti a
fitinky pro všechno shora zmíněné zboží; (17) obalové a
izolační materiály, nekovové hadice a trubky, izolační
oleje, polotovary z plastických hmot, plastické folie jiné
než pro balení, polyolefinová vlákna jiná než pro textilní
účely, uhlíková vlákna jiná než pro textilní účely, uhlíková
vlákna zesílená plastickými hmotami, uhlíková vlákna
zesílená pryskyřicí; (19) asfalt, smola, živice, asfalto-
živičné sloučeniny, roztoky a emulse asfalto-živičné
(nikoliv nátěrového charakteru), stavební materiály,
asfaltové dlažba, živičné koberce pro vozovky, živičné
výrobky pro stavby a silniční stavitelství, rámové
konstrukce a obvodové konstrukce pro stavby a stavební
inženýrství, nikoliv z kovu, komíny, podlahové desky a
podlahové dlaždice, nikoliv z kovu, stavbařské boudy,
stropnice, latě, mřížovina a překlady, nikoliv z kovu,
stavební panely, nikoliv z kovu, prefabrikované plošiny a
výložníky, nikoliv z kovu, materiály pro stavbu a
povrchovou úpravu silnic, střešní izolační materiály
nekovové, silikony a silikáty, dehet, dehtová lana pro
stavby, obklady stěn, nikoliv z kovu, pro stavby, nekovové
dlaždice, příhradovina, vše pro použití pro stavby a
stavební inženýrství, geotextilie nekovové; (25) oděvy,
obuv, pokrývky hlavy, sportovní oblečení, dětské pleny
látkové, nepromokavé obleky pro vodní lyžování a
potápění; (35) služby obchodního franchisingu; (36)
finanční management a poradenství, finanční služby,
půjčky (financování), prodej na úvěr, vydávání kreditních,
debetních, tarifních a identifikačních karet a systémy
založené na převodu prostředků plnících podobné funkce,
konzultace v oblasti finančního managementu, provádění
plateb, pronájem a leasing nemovitostí, služby
poskytované prostřednictvím kreditních, debetních,
tarifních, osobních identifikačních, nákupních
autorizačních, diskontních a pokladních karet, financování
investic, elektronické služby pro převod kapitálu a
vydávání hotovosti, služby týkající se sestavování výkazů
o účtech a analýz pro všechny uvedené služby, garanční
služby, služby správy penzijního fondu, finanční
sponzoring; (37) služby čerpacích stanic pro vozidla,
antikorozní ošetřování vozidel, asfaltování, čištění, leštění,
mazání, údržba a opravy letadel, automobilů, vozidel a
trajlerů, mytí motorových vozidel, instalace a opravy
kotlů, montáž a opravy pneumatik vozidel, instalace a
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(730) Speedbar, Inc., One Capital Place, Grand Cayman,
Velká Británie
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THE BIG BOARD

THE WORLD PUTS ITS
STOCK IN US

IC OPTIC
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(740)
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Dr. Všetečka Miloš, advokát, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Trojan Oldřich, Lovells, Slovanský dům, Na
Příkopě 22, Praha 1

JUDr. Trojan Oldřich, Lovells, Slovanský dům, Na
Příkopě 22, Praha 1

JUDr. Hrudka František, advokát, Hornová, Hrudka,
Řípa & partneři, advokátní kancelář, Štěpánská 61,
Praha 1

Ing. Jupa Francis, patentový zástupce, Měchenická 4,
Praha 4

(540)

opravy topných zařízení, praní prádla, ošetření, čištění a
opravy výrobků z kůže, instalace energetických jednotek,
instalace, údržba a opravy plynových zařízení a přístrojů,
údržba a opravy strojního zařízení, instalace a údržba
potrubí, opravy a údržba čerpadel, servisní stanice pro
vozidla, instalace vrtných zařízení, natírání a opravy
značek, údržba a opravy lodí, vrtných zařízení a letadel;
(39) pronájem vozidel včetně osobních automobilů,
nákladních automobilů, a přívěsů, odtahování vozidel,
parkovací služby, přeprava, balení, skladování a distribuce
zboží, cestovní příprava, uložení lodí, distribuce, dodávky,
přeprava a skladování paliv, nafty, benzínu, plynu a maziv,
přenos, zásobování a distribuce elektrické energie, potrubní
přeprava ropy a plynu, námořní přepravní služby, služby
zásobování palivem, zásobování lodí, člunů, letadel a
pozemních vozidel palivem; (41) vzdělávací služby v
oblasti naftového, plynárenského a petrochemického
průmyslu, vědy, zdraví, bezpečnosti a životního prostředí,
zajišťování a realizace mezinárodních kontaktů mezi
školami v různých zemích, příprava vícejazyčné
vědeckopedagogické skupiny pro tyto účely; (42) hotelové
služby, pronájem pokojů, rezervace ubytování v kempech a
vedení provozu těchto zařízení, zajišťování provozu
veřejných lázní, sprch, saun a toalet, kavárny, kantýny,
samoobslužné restaurace, závodní jídelny a snack bary,
služby péče o zdraví a krásu, kadeřnické salony/holičství,
masážní služby, poradenství pro provoz pekáren, prodej
pokrmů podávaných přes ulici (take-away), kaváren,
restaurací, obstarávání potravin a nápojů, servisních stanic
a obchodů se zbožím denní potřeby, obstarávání zásobování
maloprodejen, pekárny, služby prodeje pokrmů přes ulici,
obstarávání vybavení pro konference, programování
počítačů, pronájem počítačů, služby pro navrhování
počítačového software, veterinární a zemědělské služby,
poradenské a konzultační služby v oblasti architektury,
vzorkovací služby pro maloobchod a velkoobchod,
informace o počasí, pronájem uniforem a prodejních
automatů, provádění rozborů pro průzkum naftových polí,
testování naftových vrtů, vyhledávání a průzkum
naftových ložisek, zkoušky (inspekce) včasné diagnózy
poškození u naftových polí a přívodních zařízení, vybavení
a systémů, námořní, letecký a pozemní průzkum, tiskařské
služby, příprava technických výkresů, technické
dokumentace a zpráv, design vybavení pro použití v
průmyslových procesech, zahradnické služby, rozbor a
diagnóza chemikálií, olejů, tuků a maziv, odborné
poradenské služby týkající se mazání a údržby motorů a
strojního zařízení, konzultace, poradenství, průzkum,
technické, vědecké, výzkumné a projektové služby, to vše
týkající se strojírenského průmyslu, výpočetní techniky,
ropného a chemického průmyslu, geologického průzkumu a
explorace, řízení provozu naftových a plynových ložisek,
bezpečnostní služby a konzultace v oblasti bezpečnostních
služeb, kontaktní služby pro usnadnění výměny
technických a technologických informací, uvádění do
provozu a  kontrola zařízení, strojního vybavení a
přístrojů, analýzy, právní porady a zastupování zvláště v
souvislosti s průmyslovým a duševním vlastnictvím,
užívání průmyslového a duševního vlastnictví, vše spadající
do tř. 42.

(36) služby spojené s obchodováním s cennými papíry, a to
poskytování trhu k obchodování s cennými papíry a
poskytování finančních informací o cenných papírech,
shromažďování a rozšiřování informací o obchodech a
kurzech, hodnotách indexů a jiných informací o trhu.

(36) poskytování služeb spojených s obchodováním s
cennými papíry, shromažďování a následné poskytování
informací dalším osobám o obchodech s cennými papíry,
trhu s cennými papíry, hodnotách indexů, kurzů a všech
dalších informací souvisejících s obchodováním s cennými
papíry, zejména finančního charakteru.

(9) brýle, pouzdra na brýle, brýle sluneční, brýlová skla,
brýlové obroučky, brýlové řetízky.

(14) minerály a drahé kameny všech druhů, přírodní i
umělé a předměty z nich; (16) nožířské výrobky pro
kancelářské potřeby.
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BP Amoco p.l.c., Britannic House, 1 Finsbury Circus,
London, Velká Británie

New York Stock Exchange, Inc., 11 Wall Street,
New York, Spojené státy americké, New York

New York Stock Exchange, Inc., 11 Wall Street,
New York, Spojené státy americké, New York

IC TRADING s.r.o., Štěpánská 2658, Kladno, Česká
republika

Kolátorová Iva, Machuldova 572, Praha 4, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)
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09.03.1999

09.03.1999

16.03.1999

17.03.1999

17.03.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

08.03.1999

09.03.1999

09.03.1999

16.03.1999

17.03.1999

17.03.1999

(540)

(540)

CANSORB

PEATSORB

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Jupa Francis, patentový zástupce, Měchenická 4,
Praha 4

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

Mgr. Petra de Brantes, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

Ing. Vencl Adolf, Třešňová 620, Liberec 14

(540)

(540)

(540)

(540)

(42) hostinská činnost, organizace a zajištění koktejlů,
recepcí a banketů, dodávky občerstvení, specialit, pronájem
nádobí a inventáře.

(12) pozemní vozidla, motory pro pozemní vozidla,
poháněcí soukolí, zařízení pro pozemní dopravu jako
karoserie, pneumatiky, převodovky, tlumiče, nárazníky,
chladiče, ložiskové čepy, zařízení proti oslnění vozidel
apod.; (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu;
(37) opravy, údržba a servis motorových vozidel; (39)
vnitrostátní a mezinárodní silniční doprava osob a zboží,
činnost cestovní kanceláře, vč. zprostředkovatelské
činnosti v této oblasti; (42) stravovací a ubytovací služby v
rámci činnosti cestovní kanceláře, vč. zprostředkovatelské
činnosti v této oblasti.

(16) zápisníky, desky na listiny, pořadače, dopisní a
formulářové papíry, plánovací diáře a náplně do nich,
otočná odpichovátka, pytlíky na zip na rozmanité školní a
kancelářské potřeby, přesnídávkové pytlíky a vaky (sáčky)
- vše z polyesteru a nylonu; (18) batohy.

(25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží.

(1) chemické výrobky určené pro průmysl, vědy a
fotografii, pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví, umělé
pryskyřice v surovém stavu, plastické hmoty v surovém
stavu, absorpční a adsorpční výrobky pro sorpci tekutin a
plynů, rašelina jako obsah technických textilií (polštářů,
hadic apod.) pro sorpci tekutin a plynů, výrobky z rašeliny
pro sorpci tekutin a plynů, hnojiva pro půdu, rašelina k
hnojení, rašelina drobná pro zemědělské a zahradnické
použití, rašelina ve tvaru hrnců pro kultury semen,
chemikálie pro hasicí přístroje, prostředky pro kalení a
letování kovů, chemické výrobky určené ke konzervování
potravin, tříslicí materiály, lepidla, pojidla, mořidla a tmely
pro průmysl; (4) průmyslové oleje a tuky, mazadla,
výrobky pro pohlcování, zavlažování a vázání prachu,
paliva vč. benzinu pro motory a osvětlovací látky, rašelina
jako palivo, rašelinové cihly, moučka, prach, hroudy
(palivo), rašelinové uhlí, svíčky, knoty; (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,
rašelinová vata, rašelinové louhy (pro koupele); (24)
tkaniny a textilní výrobky, pokrývky ložní a ubrusy,
technické textilie; (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, rašelina na podestýlku.

(1) chemické výrobky určené pro průmysl, vědy a
fotografii, pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví, umělé
pryskyřice v surovém stavu, plastické hmoty v surovém
stavu, absorpční a adsorpční výrobky pro sorpci tekutin a
plynů, rašelina jako obsah technických textilií (polštářů,
hadic apod.) pro sorpci tekutin a plynů, výrobky z rašeliny
pro sorpci tekutin a plynů, hnojiva pro půdu, rašelina k
hnojení, rašelina drobná pro zemědělské a zahradnické
použití, rašelina ve tvaru hrnců pro kultury semen,

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

42

12, 35, 37, 39, 42

16, 18

25

1, 4, 5, 24, 31

1, 4, 5, 24, 31

O 140758

O 140764

O 140947

O 140972

O 140973

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

STYL PROFI spol. s r.o., Na výsluní 1081/35, Praha
10 - Strašnice, Česká republika

Vega Tour, spol. s r.o., Šátalská 716, Praha 4, Česká
republika

THE MEAD CORPORATION, Courthouse Plaza
Northeast, Dayton, Spojené státy americké, Ohio

THE H.D.LEE COMPANY, INC., Concord Plaza,
3411 Silverside Road, Wilmington, Spojené státy
americké, Delaware

REO AMOS, spol. s r.o., Spartakovců 3, Ostrava 4,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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17.03.1999

19.03.1999

22.03.1999

22.03.1999

22.03.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

17.03.1999

19.03.1999

22.03.1999

22.03.1999

22.03.1999

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Vencl Adolf, Třešňová 620, Liberec 14

JUDr. Kalenský Petr, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

Ing. Jandová Marie, Jana Nerudy 1095, Kuřim

Ing. Jandová Marie, Jana Nerudy 1095, Kuřim

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

chemikálie pro hasicí přístroje, prostředky pro kalení a
letování kovů, chemické výrobky určené ke konzervování
potravin, tříslicí materiály, lepidla, pojidla, mořidla a tmely
pro průmysl; (4) průmyslové oleje a tuky, mazadla,
výrobky pro pohlcování, zavlažování a vázání prachu,
paliva vč. benzinu pro motory a osvětlovací látky, rašelina
jako palivo, rašelinové cihly, moučka, prach, hroudy
(palivo), rašelinové uhlí, svíčky, knoty; (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,
rašelinová vata, rašelinové louhy (pro koupele); (24)
tkaniny a textilní výrobky, pokrývky ložní a ubrusy,
technické textilie; (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, rašelina na podestýlku.

(33) alkoholické nápoje.

(19) trubky pro stavebnictví nekovové.

(9) spojová technika, telefonní a telekomunikační sítě
místního a dálkového charakteru, počítačová technika,
počítače včetně periferního vybavení, hardware, software,

datové sítě a zařízení, komponenty pro počítačovou
techniku, přístroje a zařízení pro záznam a reprodukci
zvuku, slaboproudé rozvody do 1000 V; (16) tiskoviny,
časopisy, periodika, knihy, učební a školní pomůcky a
potřeby; (35) marketing, vedení účetnictví; (36) pronájem
nemovitostí a nebytových prostor; (38)
zprostředkovatelská činnost v oblasti spojové techniky,
telefonních a telekomunikačních sítí, provozování těchto
sítí; (41) pořádání seminářů, kurzů a školení, nakladatelská
a vydavatelská činnost; (42) pronájem bytových prostor,
zprostředkovatelská činnost v oblasti počítačové techniky
vč.periferních zařízení, datových sítí a zařízení v rámci
této třídy.

(9) počítačová technika, spojová technika, počítače včetně
periferního vybavení, hardware a software, datové sítě a
zařízení, komponenty pro počítačovou techniku, přístroje
a zařízení pro záznam a reprodukci zvuku, slaboproudé
rozvody do 1000 V; (35) marketing a zprostředkovatelská
činnost v rámci obchodu; (38) provozování
telekomunikačních sítí; (41) pořádání seminářů, kurzů a
školení, nakladatelská a vydavatelská činnost; (42)
zprostředkovatelská činnost v oblasti informační
technologie.

(5) čaje dietetické a mediciální všeho druhu, sypané,
sáčkované, granulované a tekuté, včetně jejich směsí,
zejména čaje bylinné, sušené byliny, výtažky a aromata z
bylin, vše výše uvedené k léčebným účelům; (29) sušené
ovoce, rostliny a lesní plody všeho druhu; (30) čaje všeho
druhu, včetně čajů ovocných a rostlinných, včetně jejich
směsí, a to sypané, sáčkované, granulované a tekuté,
čajové, ovocné, bylinné a rostlinné potravinářské výtažky
a aromata, vyjma éterických olejů; (39) skladování, balení,
expedice a doprava čajů, sušeného ovoce, bylin, rostlin,
včetně jejich směsí.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

33

19

9, 16, 35, 36, 38, 41, 42

9, 35, 38, 41, 42

5, 29, 30, 39

O 140984

O 141050

O 141174

O 141176

O 141183

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

REO AMOS, spol. s r.o., Spartakovců 3, Ostrava 4,
Česká republika

VINA ALBALI RESERVAS, S.A., Autovia de
Andalucia km. 199, Valdepenas, Španělsko

OSMA ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ OSTENDORF &
MAZETA s.r.o., Komorovice 1, Humpolec, Česká
republika

Kocour Pavel, Dubová 5, Brno, Česká republika

Kocour Pavel, Dubová 5, Brno, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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22.03.1999

26.03.1999

26.03.1999

02.04.1999

02.04.1999

02.04.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

22.03.1999

26.03.1999

26.03.1999

02.04.1999

02.04.1999

02.04.1999

(540)

(540)

RASTRA PREFA

RASTRA

(740)

(740)

(740)

(740)

Machatová Marcela Mgr., Pospíšilova 2, Praha 3

Machatová Marcela Mgr., Pospíšilova 2, Praha 3

Ing. Soukup Petr, Patentová kancelář, Švédská 3,
Olomouc

Patentservis Praha a.s., Jívenská 1273/1, Praha 4

(540)

(540)

(540)

(5) čaje dietetické a mediciální všeho druhu, zejména čaje
bylinné, sypané, sáčkované, granulované a tekuté, včetně
jejich směsí, sušené byliny a výtažky a aromata z bylin, vše
výše uvedené k léčebným účelům; (29) sušené ovoce,
rostliny a lesní plody všeho druhu; (30) čaje všeho druhu,
včetně čajů ovocných a rostlinných a jejich směsí, a to
sypané, sáčkované, granulované a tekuté, čajové, ovocné,
bylinné a rostlinné potravinářské výtažky a aromata,
vyjma éterických olejů; (39) skladování, balení, expedice a
doprava čajů, sušeného ovoce, bylin, rostlin, včetně jejich
směsí.

(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, obuv
všeho druhu, polobotky, domácí a sportovní obuv, vysoké
boty, 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.

(29) mléko, mléčné výrobky, jedlé oleje a tuky, margariny
a pomazánky, proteiny a proteinové produkty, kasein
(jako potravina), potraviny živočišného původu, jakož i
zeleniny a jiné zahradní jedlé výrobky užívané pro
konzervaci a konzumaci.

(9) software pro projektování a montáž; (19) stavební
materiál nekovový, přenosné domy, betonové a
železobetonové stavební dílce pro montované stavby a
části staveb, betonové a železobetonové výrobky,
polystyrenbetonové výrobky a dílce, tříděné kamenivo;
(35) činnost organizačních a ekonomických poradců v
oblasti obchodu a podnikání; (37) provádění staveb,
montáž u vybraných skupin výrobků, opravy staveb; (39)
doprava vybraných skupin výrobků; (42) technická
podpora (projektová a inženýrská činnost), technické
poradenství, dokumentace dílců.

(6) kovy, výrobky z kovů, specielní přípravky pro
přepravu a montáž panelů, kontejnery pro přepravu; (9)
software pro projektování a montáž stavebního systému
RASTRA; (16) papír a výrobky z papíru, kancelářské
potřeby, dokumentace pro projektování a montáž
stavebního systému RASTRA; (19) stavební materiál
nekovový, přenosné domy, polystyrenbetonové dílce; (37)
stavby a opravy, montáž stavebního systému RASTRA;
(42) technická podpora (projektová a inženýrská činnost)
stavebního systému RASTRA.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

5, 29, 30, 39

18, 24, 25, 35

29

9, 19, 35, 37, 39, 42

6, 9, 16, 19, 37, 42

O 141184

O 141292

O 141306

O 141498

O 141499

O 141500

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

JEMČA a.s., Znojemská 687, Jemnice, Česká
republika

JEMČA a.s., Znojemská 687, Jemnice, Česká
republika

Pazdera Zdeněk, Junácká 4, Olomouc, Česká
republika

NEW ZEALAND DAIRY BOARD, Pastoral House,
25 The Terrace, Wellington, Nový Zéland

RASTRA AG - CZ a.s., Masarykovo náměstí 1484,
Pardubice, Česká republika

RASTRA AG - CZ a.s., Masarykovo náměstí 1484,
Pardubice, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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08.04.1999

08.04.1999

08.04.1999

09.04.1999

09.04.1999

13.04.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

08.04.1999

08.04.1999

08.04.1999

09.04.1999

09.04.1999

13.04.1999

(540)

(540)

(540)

AMERICAN POKER

GOLF CLUB

HC STARS

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Král Jiří, patentový zástupce, Štěpánská 45, Praha
1

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. Novotný Jaroslav, Římská 45, Praha 2
(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(2) ekologické nátěrové hmoty; (7) jednoúčelové stroje
pro zpracování plastů, vakuové lisy; (11) svítidla z plastů,
světelné panely z plastů; (20) výrobky z plastů, jako jsou
stojánky a poličky z plexiskla, kryty z plexiskla, vakuové
výlisky z plexiskla, z HPS, ABS, PVC (potřeby pro
domácnost), blistrové obaly z PVC; (37) instalace, opravy,
údržba elektrických strojů a přístrojů, vodoinstalatérství,
topenářství; (42) revize elektrických strojů a přístrojů.

(28) hry automatické a elektronické mimo těch, které se
uvádějí do chodu vhozením mincí nebo jsou používány
výhradně s televizním přijímačem, hry společenské a hry
stolní; (35) reklamní a propagační činnost; (36) pronájem
nemovitostí a bytů; (41) preventivní, výchovné a
vzdělávací programy pro děti, provozování zábavních,
výchovných a sportovních center pro děti, provozování
dětských hřišť, pronájem nebytových prostor ve tř. 41.

(9) software pro analýzu masa, sondy pro klasifikování
užitkovosti masa, sondy pro klasifikování kvality masa;
(37) servis a údržba optoelektronických zařízení, servis a
údržba elektronických zařízení; (42) provádění analýzy
masa pomocí software, provádění zkoušek v oblasti
klasifikování užitkovosti masa, provádění zkoušek v oblasti
klasifikování kvality masa, závěrečná kontrola v oblasti
klasifikace masa.

(9) hudební automaty americké výroby; (36) směnárenské
a peněžní služby poskytované v souvislosti s
provozováním sázkových her amerického původu.

(33) alkoholické nápoje.

(32) pivo; (33) vína všeho druhu, lihoviny, likéry.

(36) směnárny, správa nemovitostí, pronájmy,
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a realit; (39)
služby cestovní kanceláře - průvodcovské služby spojené s
rezervací a prodejem jízdenek, zprostředkování přepravy
osob; (41) posilovny, fitcentra, vystupování zpěváků,
tanečníků, herců, pořádání akcí sportovních, kulturních,
školící střediska v oblasti sportu a kultury, půjčování
sportovních potřeb; (42) restaurace, vinárny, club, disco,
bar, cafeterie, hotel, penzion, motel, botel, turistické
tábory, camping, sanatoria, zotavovny, rekreační
ubytování, samoobsluhy, kantýny, salón krásy, kadeřnický,
kosmetický, pedikúry, manikúry, sauny, solária, masáže,

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

2, 7, 11, 20, 37, 42

28, 35, 36, 41

9, 37, 42

9, 36

33

32, 33

36, 39, 41, 42

O 141682

O 141698

O 141705

O 141726

O 141734

O 141843

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

KOPLAST, spol. s r.o., Záměstí 639, Jedovnice,
Česká republika

AKADEMOS, a.s., Na Pankráci 58, Praha 4, Česká
republika

John Brian Hennessy, 7G, Douglas Alexander
Parade, Albany, Auckland, Nový Zéland

DERBY SPORT-TIP spol.s r.o., Kvítkova 4323,
Zlín, Česká republika

TRUSTEE, spol. s r.o., Rytířova 784, Praha 4, Česká
republika

WTM s.r.o., U dubu 53, Praha 4, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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14.04.1999

23.04.1999

23.04.1999

19.05.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

14.04.1999

23.04.1999

23.04.1999

19.05.1999

(540) AVIS

(740)

(740)

(740)

Ing. Brodská Blanka, Mendlovo nám. 1a, Brno

JUDr. Petr Kalenský, Společná advokátní kancelář
Všetečka Zelený Švorčík Kalenský, Hálkova 2, Praha
2

JUDr. Petr Kalenský, Společná advokátní kancelář
Všetečka Zelený Švorčík Kalenský, Hálkova 2, Praha
2

(540)

(540)

(540)služby cestovní kanceláře spojené se zajištěním ubytování a
stravování.

(29) maso, ryby, drůbež a zvěřina, masové výtažky, ovoce
a zelenina konzervované, sušené a zavařené, želé, džemy,
kompoty, vejce, mléko a mléčné výrobky, jedlé tuky a
oleje; (30) káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo,
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; (31) čerstvé ovoce a zelenina, osivo, rostliny a
přírodní květiny, krmivo pro zvířata; (32) piva, minerální
vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nápoje a
šťávy ovocné, sirupy a jiné přípravky ke zhotovování
nápojů; (33) alkoholické nápoje, zejména vína, sekty,
destiláty, likéry, koktaily, lihoviny, lihové výtažky a
esence, medovina; (39) automobilová doprava zboží,
skladování a balení zboží.

(41) vzdělávací služby, zábavní služby, včetně tvorby
televizních programů a programů pro kabelovou televizi,
produkce filmů, jevištní produkce, publikace knih, pořádání
atletických přeborů a živých zábavních produkcí.

(9) diapozitivy; (16) papírnické listy zabalené a jednotlivé
listy, poznámkové podložky, podložky pod listy, pořadače,
fascikly, balicí materiály papírové, jmenovitě obaly,
krabice, pytle, náborové materiály a nálepky, písmena,
číslice, značky a obrázky, tištěná periodika, fotografie,
plakáty, obtisky (dekalkomanie), tiskoviny, tištěné
reprodukce, jmenovitě litografické tisky, obrazy, malby,
malířská plátna, knihy, ročenky, katalogy, kalendáře, alba
k prohlížení, deníky, knihvazačské materiály, potřeby pro
umělce, jmenovitě kreslicí uhle a pastely, malířské štětce,
modelovací a formovací pasty, modelovací a formovací
hlína, psací a kreslicí náčiní, jmenovitě pera, tužky,
markery, mazací gumy, pravítka, kompasy pro rýsování,
tiskařské bloky, typy a štočky, malířské šablony, učební a
školní potřeby, jmenovitě knihy, příručky, brožury, řádné
hrací karty, papírové ozdoby na dárky, pozvánky, dárkové
balení (papírové), papírové stuhy, papírové mašle, nálepky
a lepicí pásky, psací desky s klipsem, poznámkové či
záznamové bloky, pohledy, obálky, pečetítka a opravné
tekutiny, knihy určené k vybarvení a sešití, malířské sady,
barevné knihy, barevné poštovní lístky, akcidenční sazby
a/nebo kartony používané při maloprodeji a jeho
propagaci, papírové servítky, papírové stolní ubrusy,
známková alba, penály na tužky, pouzdra pro pera,
papírové ozdoby na dorty, plakátovací desky a magnetické
desky školní, praporky; (21) koše na odpadový papír,
papírové tácky, papírové hrníčky; (25) oděvy, obleky,
stávkové zboží, ponožky, punčochy, spodní prádlo, šortky,
košile, blůzy, kabátky, samostatné kalhoty, kalhoty, sukně,
šaty, bundy, kabáty, kabáty do deště, pláštěnky, overaly,
vesty, punčocháče, pletené zboží k nošení, šátky, šály,
čepice, klobouky, čepice nebo čelenky se stínítkem,
dámské róby, koupací pláště, oblečení pro děti a batolata,
náprsenky, společenské úbory, sportovní oblečení, oblečení
pro volný čas, oblečení pro spaní, svetry, pletené svetry,
nátělníky, opasky, zástěry, přiléhavé kalhoty, džíny,
trikoty, plavecké oděvy, manžety, obuv, sandály, holínky,
plátěnky, boty, textilní kapesníky, rukavice, kravaty a
šátky, pokrývky hlavy, síťky na vlasy, pásky do vlasů,
spodní kalhotky.

(9) počítače-hartware včetně počítačových doplňků,
přístroje pro zpracování informací, software a programové
vybavení všeho druhu včetně software a programového
vybavení speciálního, soubory dat a informací všeho druhu
na všech druzích nosičů, videokazety, CD disky, programy
nahrané pro počítače, počítačové sítě, kancelářská

(511)

(511)

(511)

(511)

29, 30, 31, 32, 33, 39

41

9, 16, 21, 25

9, 16, 35, 42

O 141862

O 142181

O 142182

O 142570

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

BENNET a.s., Křížovnické náměstí 1, Praha 1, Česká
republika

Mazák Roman, ČSA 42, Šumperk, Česká republika

THE CARTOON NETWORK LP, LLLP, One CNN
Center, City of Atlanta, Spojené státy americké,
Georgia

THE CARTOON NETWORK LP, LLLP, One CNN
Center, City of Atlanta, Spojené státy americké,
Georgia

(510)

(510)

(510)

(510)
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04.05.1999(220)
(320) 04.05.1999

(540)

technika - tiskárny, faxy, kopírovací stroje, skartovače,
přístroje a nástroje k vědeckým a laboratorním účelům,
přístroje a nástroje navigační, přístroje a nástroje
geodetické a přístroje pro bezdrátovou telegrafii, přístroje
fotografické, kinematografické, optické, včetně promítačů
obrazů a zvětšovacích přístrojů, přístroje 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, zapisovací pokladny a počítací stroje včetně
kancelářských a děrovacích strojů, 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, programovací
zařízení pro automatické přístroje přístroje na dálkové
ovládání; (16) papír balicí, papír všeho druhu spadající do
této třídy, papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů,
papírenské zboží, tiskárenské výrobky, potřeby pro knižní
vazby, štočky, tiskařské typy, lepidla pro papírenství nebo
domácnost, materiál pro umělce, štětce, psací stroje a
kancelářské potřeby, učební a vyučovací pomůcky s
vyjímkou přístrojů, plastické obaly, reklamní publikace,
tiskoviny vůbec, papírové karty nebo pásky pro záznamy
počítačových programů, propagační materiál jako jsou
letáky, prospekty, tikopisy a vzorky spadající do této
třídy, publikace reklamních textů; (35) reklamní kanceláře,
reklamní inzerce včetně vysílání prostřednictvím médií,
vedení reklamní korespondence, rozesílání propagačního
materiálu, organizační porady a vedení záležitostí,
obchodní rešerše, obchodní informace, obchodní transakce-
plány, obchody-kontrola, řízení, dozor, výstavy k
reklamním a obchodním účelům, zprostředkování nákupu a
prodeje v oblasti obchodu; (42) tvorba a poskytování
software, programování, tvorba programu pro
automatizované zpracování dat, programování pro
samočinné počítače, projektování  počítačových sítí,
poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky, grafické
práce včetně počítačové grafiky, konzultační a poradenská
činnost v oblasti informatiky spadající do této třídy,
pronájem výpočetní techniky, studie projektů, odborné
porady, odborné konzultace /neobchodní/, pronájem
prodejních automatů.

(1) chemické výrobky určené pro použití v průmyslu, ve
vědě, ve fotografii, stejně jako v zemědělství, zahradnictví
a lesnictví, umělé pryskyřice v surovém stavu, plastické
hmoty v surovém stavu, hnojiva, hasicí směsi, přípravky
ke kalení a sváření kovů, chemické výrobky určené ke
konzervaci potravin, činicí látky, lepidla pro průmyslové
účely; (2) barvy, laky, nátěrové hmoty, ochranné nátěry
na dřevo a proti rzi, barvicí hmoty, mořidla, přírodní
pryskyřice v surovém stavu, kovy ve formě plátků nebo
prášků pro malíře, dekoratéry, tiskaře a umělce; (3) bělící

přípravky a další prací prostředky, čistící, leštící,
odmašťovací a abrazivní přípravky, mýdla, parfumérie,
esenciální oleje, kosmetické výrobky, přípravky na vlasy,
zubní pasty; (4) průmyslové oleje a tuky, maziva, výrobky
absorbující, zvlhčující a vážící prach, hořlaviny (včetně
pohonných hmot do motorů) a svítivé materiály, svíčky,
knoty; (5) farmaceutické, veterinární a hygienické
výrobky, dietetické látky pro lékařské účely, potraviny pro
nemluvňata, náplasti, obvazový materiál, hmoty na zubní
výplně a pro zubní otisky, dezinfekční prostředky,
prostředky k hubení škůdců, fungicidy, herbicidy; (6)
obecné kovy a jejich slitiny, materiály pro kovové
konstrukce, přenosné kovové konstrukce, kovové
materiály pro železniční tratě, neelektrické kovové kabely
a dráty, kovové zámečnické a železářské výrobky, kovové
trubky, trezory, kovové výrobky nezahrnuté v ostatních
třídách, nerosty; (7) stroje a obráběcí stroje, motory (s
výjimkou motorů pro pozemní vozidla), připojení a
transmisní pásy (s výjimkou pro pozemní vozidla),
zemědělské nářadí, líhně na vejce; (8) ručně poháněné
nástroje a nářadí, nožířské zboží, vidličky, lžíce, sečné a
bodné zbraně, břitvy; (9) vědecké, plavecké, zeměměřičské,
elektrické, fotografické, kinematografické, optické, dále
měřící, vážící, signalizační, kontrolní (inspekční),
záchranné a výukové přístroje a nástroje, přístroje pro
nahrávání, přenos a reprodukci zvuku a obrazu, magnetické
nahrávací nosiče, zvukové disky, prodejní automaty a
zařízení pro automaty s předplatným, registrační pokladny,
počítací stroje a přístroje na zpracování informací, hasicí
přístroje; (10) chirurgické, lékařské, zubařské a veterinární
přístroje a nástroje, umělé končetiny, oči a zuby,
ortopedické pomůcky, šicí materiály; (11) osvětlovací a
topná tělesa, přístroje k tvorbě páry, k vaření, chlazení,
sušení, větrání a distribuci vody a sanitární zařízení; (12)
vozidla, dopravní prostředky pozemní, vzdušné a vodní;
(13) střelné zbraně, střelivo a projektily, výbušniny,
ohňostroje; (14) drahé kovy a jejich slitiny a výrobky z
těchto materiálů nebo jimi plátované nezahrnuté do jiných
tříd, klenoty, šperky, drahé kameny, hodinářské výrobky a
chronometrické přístroje; (15) hudební nástroje; (16)
papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, nezahrnuté do
jiných tříd, tiskařské výrobky, knihvazačské potřeby,
fotografie, papírnické zboží, lepidla pro papírnictví nebo
domácnost, umělecké potřeby, štětce, psací stroje a
kancelářské potřeby (s výjimkou nábytku), učební
pomůcky (s výjimkou přístrojů), obaly z plastických hmot
(nezahrnuté do jiných tříd), hrací karty, tiskací litery,
štočky; (17) kaučuk, gutaperča, guma, azbest, slída a
výrobky z těchto surovin nezahrnuté do jiných tříd,
polotovary z plastických hmot, těsnící, ucpávací a izolační
materialy, ohebné nekovové potrubí; (18) kůže a imitace
kůže, výrobky z těchto materiálů nezahrnuté do jiných tříd,
zvířecí kůže, kufry a zavazadla, deštníky, slunečníky a hole,
biče a sedlářské výrobky; (19) nekovové stavební
materiály, nekovové neohebné stavební trubky, asfalt,
pryskyřice a dehet, nekovové přenosné konstrukce,
nekovové monumenty; (20) nábytek, zrcadla, rámy,
výrobky ze dřeva, korku, rákosu, ratanu, proutí, rohů,
kostí, slonoviny, kostic, želvoviny, jantaru, perleti, mořské
pěny, náhražek všech těchto surovin a z plastických hmot,
nezahrnuté do jiných tříd; (21) domácí nářadí a kuchyňské
nádobí (ne z drahých kovů nebo jimi plátované), hřebeny a
houby, kartáče (s výjimkou štětců), potřeby pro
kartáčnictví, potřeby pro úklid, drátky na parkety, surové
sklo nebo skleněné polotovary (s výjimkou stavebního
skla), skleněné zboží, porcelán a kamenina nezahrnuté do
jiných tříd; (22) provazy, nitě, sítě, stany, plachty, pytle
(nezahrnuté do jiných tříd), materiály pro vycpávání
(kromě kaučuku a jiných plastických hmot), surové
vláknité textilie; (23) vlákna k textilnímu použití; (24)

(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, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 39, 42

O 142591(210)

(730) KVADOS, a.s., Stodolní 29, Moravská Ostrava, Česká
republika

(510)
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07.05.1999

11.05.1999

11.05.1999

12.05.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

07.05.1999

11.05.1999

11.05.1999

12.05.1999

(740)

(740)

(740)

JUDr. Otakar Švorčík, Společná advokátní kancelář
Všetečka Zelený Švorčík Kalenský, Hálkova 2, Praha
2

Pacl Václav, patentový zástupce, Okrajová 4a,
Havířov - Podlesí

JUDr. Aleš Zábrš, advokát a patentový zástupce, Na
Beránce 2, Praha 6

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

látky a textilní zboží nezahrnuté v jiných třídách,
pokrývky na postele a ubrusy; (25) oděvy, obuv a
kloboučnické zboží; (26) krajky a výšivky, stuhy a tkanice,
knoflíky, háčky a šněrovací dírky, špendlíky a jehly, umělé
květiny; (27) koberce, rohože, rohožky, linoleum a ostatní
podlahové krytiny, tapety na zeď z jiných než textilních
materiálů; (28) hry, hračky, tělocvičné a sportovní potřeby
nezahrnuté do jiných tříd, vánoční ozdoby; (29) maso,
ryby, drůbež a zvěřina, masové výtažky, konzervované,
sušené a vařené ovoce a zelenina, želé, marmelády, vejce,
mléko a mléčné výrobky, jedlé tuky a oleje, salátové
zálivky, konzervy; (30) káva, čaj, kakao, cukr, tapioka,
ságo, náhražky kávy, mouky a výrobky z obilnin, chléb,
pekařské a cukrářské výrobky, zmrzliny, med, sirup z
melasy, kvasnice, kypřící prášek, sůl, hořčice, ocet,
omáčky (s výjimkou salátových zálivek), koření, led; (31)
zemědělské, zahradnické a lesní produkty a zrní,
nezahrnuté do jiných tříd, živá zvířata, čerstvá zelenina a
ovoce, osivo, rostliny a živé květiny, potrava pro zvířata,
slad; (32) piva, minerální a perlivé vody a další
nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné džusy,
sirupy a další preparáty pro přípravu nápojů; (33)
alkoholické nápoje (s výjimkou piv); (34) tabák, kuřácké
potřeby, zápalky; (35) reklama a obchody, pomoc při
koupi výrobků a při prodeji výrobků a služeb, jakož i
komercializace výrobků a služeb, s tím související
poradenská činnost; (36) pojištění a finance; (37) opravy a
údržba; (39) doprava a skladování, pořádání zájezdů; (42)
zásobování, hotelové a restaurační služby, rezervace
pokojů, kadeřnictví a kosmetické salóny, manikúra,
pedikúra a další podobné služby.

(9) kompaktní disky (audio-video), kompaktní optické
disky (CD ROM), nosiče zvukových nahrávek, kazety pro
videohry, metronomy, zařízení na přenášení zvuku; (16)
papír a výrobky z papíru, tiskoviny a tiskárenské výrobky,
též reklamní a propagační, knihy a knihařské výrobky,
publikace všeho druhu, též kalendáře, receptáře, učebnice,
katalogy, umělecké revue, obrázkové listy, grafické
reprodukce, obrazy, lepty a rytiny, portréty, tisky,
olejotisky a obrazové reprodukce zarámované či nikoliv,
obtisky, hudebniny, učebnice a příručky k vyučování hudbě,
zpěvníky, zeměpisné mapy, atlasy a globusy, reklamní
tiskopisy, zápisníky, záložky do knih, plakáty, fotografie,
komiksy, hrací karty, stavěče knih do knihovních
přihrádek, figurky (sošky) z papírové hmoty, papírový
odpad; (41) zprostředkování v oblasti vydávání a distribuce
tiskovin a knih, vydávání a zveřejňování knih, pojízdný
knižní servis, půjčování knih, organizování a vedení
seminářů, organizování kulturních nebo vzdělávacích
výstav, organizování vzdělávacích a zábavných soutěží,
pořádání a řízení pracovních setkání a seminářů, výchovně
zábavné klubové služby, služby k zábavě a pobavení
spadající do tř.41, psaní scénářů, vydávání textů s výjimkou
reklamních nebo náborových, vzdělávací informace,
zábavné rozhlasové a televizní programy, kulturní výstavy

(autogramiády,galerie,obrazárny); (42) grafický design,
litografické a ofsetové tisky, obrazové zpravodajství,
odborné poradenství s výjimkou obchodního, technické
zabezpečování výstav, reportérské služby, sestavování
horoskopů, obchodování s použitými knihami
(antikvariát).

(33) likéry.

(19) stavební materiály nekovové, zejména střešní krytiny
všeho druhu, pálené, betonové a cementové zboží, trámy,
prkna, panely, překližky, zdící materiály všeho druhu,
stavební sklo, střechy; (35) inzertní a reklamní činnost,
poskytování pomoci při provozu obchodu, obstaravatelská
činnost v oblasti obchodu, obchodní výstavy; (37)
stavebnictví, opravy, instalační služby, zejména výstavba,
rekonstrukce a odstraňování střech.

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 16, 41, 42

33

19, 35, 37

6, 7, 22, 23, 35, 40

O 142681

O 142752

O 142764

O 142814

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

Metro International DL AG, Neuhofstrasse 4, Baar,
Švýcarsko

Jičínský Luděk, Puchmajerova 8, Ostrava 1, Česká
republika

TRIED, s.r.o., Děkanská vinice I. 814/4, Praha 4,
Česká republika

KM Beta a.s., Plucárna 1, Hodonín, Česká republika

(510)

(510)

(510)



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 11 - 2000 - CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 2447

14.05.1999

17.05.1999

17.05.1999

18.05.1999

19.05.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

14.05.1999

17.05.1999

17.05.1999

18.05.1999

19.05.1999

(540)

(540)

(540)

NFMG

ST. REGIS

VEGAZED

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Bubník Gerhard, LL.M., Bubník & Myslil
advokáti, Národní 32, Praha 1

Ing. Kratochvíl Václav, patentový zástupce,
Husníkova 2082, Praha 5

Ing. Buršík Milan, Plzeňská 218, Praha 5

JUDr. Traplová Jarmila, Advokátní a patentová
kancelář Traplová, Hakr, Kubát, Přístavní 24, Praha 7

Dr. Všetečka Miloš, advokát, Hálkova 2, Praha 2

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(6) obecné kovy v surovém stavu a polozpracovaném stavu
a jejich slitiny, stavební materiál z válcovaného a litého
kovu, zámečnické výrobky; (7) stroje s mechanickým
pohonem, textilní stroje a jejich příslušenství; (22) textilní
vlákna přírodní i umělá; (23) příze, nitě; (35) reklamní
činnost, obchodní poradenství, zprostředkovatelská činnost
v oblasti obchodu; (40) kovoobrábění, galvanizérství,
zámečnictví.

(32) pivo.

(35) analýzy nákladů, příprava a vyhotovování daňových
přiznání, audit, účetnictví, ekonomické prognózy,
obchodní nebo podnikatelské poradenství a informace,
dovozní a vývozní kancelář, marketingové studie, průzkum
trhu, pomoc při řízení obchodních a průmyslových
podniků, služby a poradenství v obchodní činnosti,
poradenství a obchodní management, reklama,
organizování komerčních nebo obchodních výstav, dražby,
personální poradenství, systematizace informací do
počítačových databází, vedení kartoték v počítači,
sekretářské služby; (36) finanční analýzy, burzovní
makléřství, vydávání cenin, clearing, finanční a daňové
odhady, fondy, elektronický převod kapitálu, finanční
poradenství, informace a služby, garance, záruky, kauce,
půjčky, hypotéky, kapitálové investice, leasing, pronájem,
správa a zprostředkování nemovitostí, zprostředkování
pojištění, poradenství v oblasti pojištění, směnárenské
služby, správa majetku, faktoring, zprostředkování
finančních operací, kalkulace s cennými papíry,

obstarávání pro eminenta vydávání cenných papírů a
poskytování s tím souvisejících služeb, obstarávání pro
eminenta splácení cenných papírů a vyplácení výnosů z
nich; (42) aktualizace počítačových programů, konzultančí
služby v oblasti duševního vlastnictví, expertízy, chemické
analýzy, kontrola kvality, licence, pronájem přístupového
času k počítačovým databázím, počítačové systémové
analýzy, odborné poradenství s výjimkou obchodního,
projektová činnost, technický průzkum, tvorba software,
vývoj a výzkum nových výrobků, ubytovací služby.

(9) osobní počítače, základní desky, interfejsové karty,
komunikační karty, řídící karty, disky s počítačovými
programy a/nebo daty, polovodičové čipy, integrované
obvody specielně navrhované pro zákazníky, čipové sady,
faxové přístroje, modemy, cellulární modemy, faxové
karty, faxmodemové karty, externí faxmodemové
přístroje, ISDN komunikační zařízení, routry (síťové
směrovače), telekomunikační zařízení.

(41) služby v oblasti zábavy, služby kasin, heren a
hráčských klubů, služby v oblasti provozování sázkových a
společenských her, služby zábavních a tematicky
zaměřených parků; (42) hotelové a motelové služby, služby
rekreačních zařízení, restaurační a barové služby, služby
denních barů, služby v oblasti pohostinství, stravování,
poskytování jídel a nápojů.

(19) žáruvzdorné cihly, žáruvzdorné tvarovky.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

32

35, 36, 42

9

41, 42

19

O 142878

O 142924

O 142925

O 142946

O 142980

O 143017

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

TRUSTFIN a.s., Donovalská 37, Praha 4 - Chodov,
Česká republika

MOLSON CANADA, 175 Bloor Street East,
Toronto, Ontario, Kanada

Newton Financial Management Group a.s.,
Politických věznů 10, Praha 1, Česká republika

ZyXEL Communications Corporation,
No.6,Innovation II Rd., Science Based Industria,
Hsinchu, Taiwan

Sheraton International, Inc., 60 State Street,
Boston, Spojené státy americké, Massachusetts

Harbison-Walker Refractories Company, a
Delaware Corporation, 600 Grant Street, 51st
Floor, Pittsburgh, Spojené státy americké,
Pennsylvania

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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19.05.1999

20.05.1999

20.05.1999

21.05.1999

24.05.1999

24.05.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

19.05.1999

20.05.1999

20.05.1999

21.05.1999

24.05.1999

24.05.1999

(540)

(540)

(540)

StartNet

ULRIKA VON LEVETZOW

ULRIKA

(740)

(740)

(740)

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Hrudka František, advokát, Hornová, Hrudka,
Řípa & partneři, advokátní kancelář, Štěpánská 61,
Praha 1

Zeman Petr, patentový zástupce, U porcelánky 1012,
Chodov

(540)

(540)

(540)

(9) přístroje pro zpracování informací, počítače,
příslušenství k počítačům, software, počítací stroje; (37)
servis a opravy výpočetní techniky, realizace a servis LAN
sítí, zajišťování přístupu k Internetu; (42) tvorba programů,
poskytování a instalace software, návrh a tvorba www
stránek, poradenství a konzultace v oblasti výpočetní
techniky a Internetu, projekce LAN sítí.

(25) oděvy, obuv, pokrývky hlavy.

(16) tiskárenské výrobky, fotografie; (35) propagační
činnost, reklama.

(9) brýle, pouzdra na brýle, brýle sluneční, brýlová skla,

brýlové obroučky, brýlové řetízky.

(16) papír, výrobky z papíru zejména polygrafické, jako
například periodické a neperiodické publikace, plakáty,
letáky, prospekty, pohlednice a jiné reklamní, propagační a
informační materiály na papírovém nosiči, fotografie,
grafická díla, mapy, vstupenky a jiné tiskoviny, papírové
obaly na nápoje a potraviny, jiné obalové materiály z
papíru a plastů, etikety, nádoby na nápoje a potraviny z
papíru a plastů (na jedno použití), papírové tácky a
podnosy, ubrousky; (30) čokoláda, cukroví, cukrovinky,
pečivo trvanlivé jako např. koláče, koláčky, sušenky,
suchary, keksy, biskvity, foundany, perníky, oplatky,
cukrárenské výrobky všeho druhu, káva, kávové náhražky,
čaje, kakao, kakaové a čokoládové nápoje, výrobky z
obilovin, zmrzlina, žvýkačky; (32) pivo, vody minerální,
přírodní, stolní, ovocné šťávy, limonády a jiné
nealkoholické nápoje, přípravky k výrobě nápojů; (33)
víno, likéry, lihoviny a jiné alkoholické nápoje včetně
nápojů míchaných a mixovaných; (41) vzdělávací,
kulturní, sportovní, společenské a jiné zábavní akce, jejich
pořádní, organizování a zprostředkování, vydavatelská
činnost, provozování a pronájem kulturních a sportovních
zařízení.

(16) papír, výrobky z papíru zejména polygrafické, jako
například periodické a neperiodické publikace, plakáty,
letáky, prospekty, pohlednice a jiné reklamní, propagační a
informační materiály na papírovém nosiči, fotografie,
grafická díla, mapy, vstupenky a jiné tiskoviny, papírové
obaly na nápoje a potraviny, jiné obalové materiály z
papíru a plastů, etikety, nádoby na nápoje a potraviny z
papíru a plastů (na jedno použití), papírové tácky a
podnosy, ubrousky; (30) čokoláda, cukroví, curkovinky,
pečivo trvanlivé jako např. koláče, koláčky, sušenky,
suchary, keksy, biskvity, foundany, perníky, oplatky,
cukrárenské výrobky všeho druhu, káva, kávové náhražky,
čaje, kakao, kakaové a čokoládové nápoje, výrobky z
obilovin, zmrzlina, žvýkačky; (32) pivo, vody minerální,
přírodní, stolní, ovocné šťávy, limonády a jiné
nealkoholické nápoje, přípravky k výrobě nápojů; (33)
víno, likéry, lihoviny a jiné alkoholické nápoje včetně
nápojů míchaných a mixovaných; (41) vzdělávací,
kulturní, sportovní, společenské a jiné zábavní akce, jejich
pořádní, organizování a zprostředkování, vydavatelská
činnost, provozování a pronájem kulturních a sportovních
zařízení.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 37, 42

25

16, 35

9

16, 30, 32, 33, 41

16, 30, 32, 33, 41

O 143032

O 143040

O 143067

O 143118

O 143143

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

StartNet s.r.o., Schodová 309/10, Praha 5, Česká
republika

LEVI STRAUSS & CO., Levi's Plaza, 1155 Battery
Street, San Francisco, Spojené státy americké,
California

ABALON s.r.o., Břehy 169, Přelouč, Česká republika

IC TRADING s.r.o., Štěpánská 2658, Kladno, Česká
republika

NÁKUPNÍ STŘEDISKO TŘEBÍVLICE, s.r.o.,
Třebívlice čp. 17, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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25.05.1999

25.05.1999

25.05.1999

01.06.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

25.05.1999

25.05.1999

25.05.1999

01.06.1999

(540) SNĚŽENKA

(740)

(740)

(740)

(740)

Zeman Petr, patentový zástupce, U porcelánky 1012,
Chodov

Ing. Vandělíková Jana, Bohemia Patent, Petrská 12,
Praha 1

Ing. Vandělíková Jana, Bohemia Patent, Petrská 12,
Praha 1

Ing. Vandělíková Jana, Bohemia Patent, Petrská 12,
Praha 1

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(38) bezdrátové, kabelové a satelitní služby s jedním i více
příjemci, zejména telekonference, telegraf, telefax, telefon,
dálnopis, teletyp, rádiové a televizní přenosové služby,
přenos dat, textu a obrazu pomocí elektronické pošty,
Internetu, veřejných dálnopisných ústředen, pronajatých
okruhů a prostředků pro přenos dat, vzájemné propojení a
konverze mezi systémy zpracování elektronických zpráv,
faxem, textovým procesorem a dalšími typy terminálů pro
zpracování zpráv, oboustranné interaktivní telekonference
s výměnou obrazu, zvuku, textu, grafiky a dat, přenos
textových a grafických zpráv a mobilní vzdušné, lodní a
pozemní komunikační elektronické služby podporované
satelitem; (42) služby týkající se nájmu spojení a přenosu
dat, křížení a konverze elektronických zpráv, telefaxu,
zpracování textových a ostatních dat, služby vstupních a
výstupních zařízení, konzultační služby v oblasti
telekomunikací, integrace komunikačních systémů a dohled
nad telekomunikačními systémy a zařízeními.

(38) bezdrátové, kabelové a satelitní služby s jedním i více
příjemci, zejména telekonference, telegraf, telefax, telefon,
dálnopis, teletyp, rádiové a televizní přenosové služby,
přenos dat, textu a obrazu pomocí elektronické pošty,
Internetu, veřejných dálnopisných ústředen, pronajatých
okruhů a prostředků pro přenos dat, vzájemné propojení a
konverze mezi systémy zpracování elektronických zpráv,
faxem, textovým procesorem a dalšími typy terminálů pro
zpracování zpráv, oboustranné interaktivní telekonference
s výměnou obrazu, zvuku, textu, grafiky a dat, přenos
textových a grafických zpráv a mobilní vzdušné, lodní a
pozemní komunikační elektronické služby podporované
satelitem; (42) služby týkající se nájmu spojení a přenosu
dat, křížení a konverze elektronických zpráv, telefaxu,
zpracování textových a ostatních dat, služby vstupních a
výstupních zařízení, konzultační služby v oblasti
telekomunikací, integrace komunikačních systémů a dohled
nad telekomunikačními systémy a zařízeními.

(38) bezdrátové, kabelové a satelitní služby s jedním i více
příjemci, zejména telekonference, telegraf, telefax, telefon,
dálnopis, teletyp, rádiové a televizní přenosové služby,
přenos dat, textu a obrazu pomocí elektronické pošty,
Internetu, veřejných dálnopisných ústředen, pronajatých
okruhů a prostředků pro přenos dat, vzájemné propojení a
konverze mezi systémy zpracování elektronických zpráv,
faxem, textovým procesorem a dalšími typy terminálů pro
zpracování zpráv, oboustranné interaktivní telekonference
s výměnou obrazu, zvuku, textu, grafiky a dat, přenos
textových a grafických zpráv a mobilní vzdušné, lodní a
pozemní komunikační elektronické služby podporované
satelitem; (42) služby týkající se nájmu spojení a přenosu
dat, křížení a konverze elektronických zpráv, telefaxu,
zpracování textových a ostatních dat, služby vstupních a
výstupních zařízení, konzultační služby v oblasti
telekomunikací, integrace komunikačních systémů a dohled
nad telekomunikačními systémy a zařízeními.

(3) čisticí vodička, oleje, pasty, prášky, mycí prostředky
všeho druhu spadající do tř. 3, mýdla všeho druhu a všech
tvarů, zdravotní mýdla s terapeutickým účinkem, mýdlové
náhražky, mýdlové směsi, šampony tekuté nebo v prášku,
parfumerie, voňavkářské  zboží, jakož i základní látky
přírodní nebo syntetické pro květinové parfémy, vonné
oleje, čisticí oleje, éterické oleje, éterické tresti, éterické
esence, kosmetické přípravky všeho druhu (např. pro
koupele, pro pěstění pokožky, na opalování, krémy,
mléka, masky, esence, přísady do koupelí, pomády, pasty,
pudry, barviva), vlasové vody (lotions), tonika na vlasy,
kondicionéry a zjemňující balzámy na vlasy, prostředky na
regeneraci a vzrůst vlasů, výrobky na pěstění vlasů, laky,
gely a pěny na vlasy, přípravky na odstraňování lupů,
toaletní barviva vůbec (na vlasy, vousy, pro kosmetiku),
ústní vody, zubní pasty, pilulky a přípravky pro ošetřování,
čištění a dezinfekci úst (nikoliv medicinální), mycí
prostředky pro toaletní účely, rostliny a rostlinné výtažky
pro kosmetické účely (např. máta, mátová silice), alkohol
mydlářský, alkoholy k odmaskování, k odličování,

(511)

(511)

(511)

(511)

38, 42

38, 42

38, 42

3, 5, 16

O 143187

O 143188

O 143189

O 143385
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(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

NÁKUPNÍ STŘEDISKO TŘEBÍVLICE, s.r.o.,
Třebívlice čp. 17, Česká republika

Teleglobe Inc., 1000 rue de la Gauchetiére Street
West, Montréal, Québec, Kanada

Teleglobe Inc., 1000 rue de la Gauchetiére Street
West, Montreal, Québec, Kanada

Teleglobe Inc., 1000 rue de la Gauchetiére Street
West, Montreal, Québec, Kanada
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(540) ROMAR - provoní, rozzáří,
vyčistí

amoniak jako čisticí prostředek k jiným než průmyslovým
účelům, avivážní prostředky pro účely domácké (praní),
činidla k oživení barev pro účely domácké (pro bělení,
praní), prací, mycí a čisticí prostředky, mycí a čisticí
prostředky na skla a okna, kapaliny na odstraňování
námrazy z vozidel, kapaliny pro ostřikovače skel vozidel,
čisticí prostředky na tapety, prostředky a výrobky lešticí,
depilační prostředky, dezinfekční mýdlo, detergenty (čisticí
prostředky) pro použití jinde než při průmyslových
procesech, prostředky na čištění a leštění dřeva, kůže, kovů
a nábytku, prostředky na odstraňování skvrn, kolínská
voda, kosmetická vata, kosmetické výrobky pro zvířata,
prostředky na odstraňování barev, nátěrů nebo lakových
povlaků vůbec, odlakovače na nehty, dekapační látky na
kov, výrobky na leštění nábytku a podlah, škrob, maz,
namáčecí prostředky na prádlo, přípravky na leštění nehtů,
neutralizační prostředky na trvalou ondulaci, odličovací
prostředky, odmašťovací výrobky pro použití jinde než při
průmyslových procesech, prostředky na mytí nádobí,
prostředky na odstraňování rzi a koroze, tampony (nebo
tkaniny) napuštěné odličovačem, terpentýn, tukové
výrobky pro kosmetiku, prostředky na osvěžení vzhledu a
konzervaci nábytku, karoserií, palubních desek a plastů,
prostředky na bázi vosku k čištění a leštění, písek jemný na
čištění, politury na nábytek, prací louhy, prostředky na
konzervaci vlasů, prostředky na odstraňování nečistot a
kamene ze záchodových mís a umyvadel, přípravky čisticí
na pokožku, přípravky k nanášení na pokožku k usnadnění
holení, pěny na holení, přípravky k obnově oděvů,
přípravky na odstraňování rýh a škrábanců z nábytku,
přípravky pro renovaci tkanin, přípravky pro ztužování
prádla, přípravky škrobové k praní nebo k bělení, pudřenky
(kosmetika), sáčky vonné k parfémování prádla, soda
bělicí, vata kosmetická, vločky mýdlové, prostředky na
odstraňování skvrn, vonné vody a sáčky, voňavka
pokojová, vosk na podlahy, vosk na prádlo, výrobky proti
slunečnímu záření a na opalování, výtažky z květů
(voňavkářství); (5) výrobky lékárnické, veterinářské a
hygienické, chemicko-farmaceutické výrobky všeho druhu,
preventivní preparáty pro humánní a veterinární použití,
drogy farmaceutické, přírodní léčivé přípravky a potraviny
pro zvláštní výživu s léčivými účinky, kůra, kořeny, květy
a okvětní lístky medicinální, odvary (farm.), medicinální a
bylinné oleje, výtažky a šťávy, elixíry (léky), masti
lékárnické, medicinální emulze, medicinální tinktury,
éterické roztoky (farm.), léčivé kapsle a kapky, nosní
substance, hojivé náplasti, poly-opoterapeutické přípravky
k odsunutí projevů stáří, přípravky pro tvorbu krve (farm.),
výrobky z pramenitých vod (ze zřídelních vod) (farm.),
výrobky z vřídelních vod pro farmacii, prostředky pro
koupele (farm.), lázeňské léčebné výrobky, léčebné
přípravky pro lázně, lázně z přírodních minerálních vod,
medicinální minerální bahno a rašelinový výluh pro
koupele, léčebné přísady do koupelí, medicinální minerální
vody upravené pro léčebné účely, medicinální soli,
minerální soli pro léčebné účely, diabetické přípravky pro
léčebné účely, posilující potraviny a extrakty s léčebným
účinkem pro děti a nemocné, posilující sůl pro žaludek nebo
pro nervy, povzbuzující prostředky (farm.), prostředky
podporující trávení (farm.), potraviny pro zvláštní výživu s
léčebnými účinky, terapeutické výtažky bohaté na
rostlinné bílkoviny pro výživu dětí a nemocných,
farmaceutické potraviny a farmaceutické potraviny pro
zvláštní výživu, dietetické potraviny s terapeutickými
účinky, dietetické potraviny pro zvláštní výživu s
terapeutickými účinky, nápoje a jiné výrobky pro léčebné
účely, biologické potraviny a sílicí potraviny pro děti,
nemocné a rekonvalescenty, léčebná výživa a speciální
potraviny s terapeutickým účinkem pro nemocné a
rekonvalescenty, přípravky výživné obsahující enzymy

nebo biochemické katalyzátory pro děti a nemocné, výživa
pro děti s terapeutickým posilňujícím účinkem, potraviny
pro děti s terapeutickým dietním účinkem, kojenecká
výživa, potraviny pro batolata, biologické výrobky pro
lékárnické účely, pastilky farmaceutické (též minerální),
bonbony, oplatky a karamely pro medicinální účely, léčivé
byliny, medicinální čaje, medicinální alkoholy, medicinální
vína, medicinální sirupy, žvýkačka léčebná, vitamínové
přípravky, balzámy včetně balzámu na spáleniny,
balzamické vody, čichací soli, barviva a tinktury
medicinální, dezinfekční prostředky (lékárnické nebo
veterinární), pícní přísady léčebné, hygienické potřeby pro
lékařsktví a pro osobní hygienu, kosmetické přípravky pro
účely léčebné, drogistické a kosmetické výrobky pro zdraví
a hygienu člověka s léčebným účinkem, zdravotní šampony
s terapeutickým účinkem, zdravotní zubní pasty s
terapeutickým účinkem, medicinální přípravky pro
ošetřování a dezinfekci úst, medicinální pomády,
dezodoranty jiné než pro osobní hygienu, prášek na
pokožku (farm.), prostředky proti lupům (farm.),
prostředky proti mozolům, prostředky proti omrzlinám
(farm.), vtírací posilující tekuté přípravky pro sportovce s
terapeutickým účinkem, výrobky pro zmírňování bolestí,
prací, mycí a čisticí prostředky pro účely léčebné,
chemické výrobky a přírodní extrakty proti hmyzu a
parazitům, fungicidy, insekticidy a herbicidy, dezodorační
prostředky, dětský zásyp, prostředky na hubení štěnic,
švábů, roztočů a molů, klíčky obilní (dietetické), mandlové
mléko (farm.), veterinární mycí prostředky, mentol,
ubrousky z buničité vaty pro účely hygienické, přípravky
odpuzující hmyz pro osobní potřebu, přípravky pro čištění
vzduchu, pudr na pokožku (farm.), výrobky proti
slunečnímu úpalu (farm.); (16) tiskoviny vůbec (též
reklamní a propagační), tiskárenské výrobky, časopisy
vůbec, knihy všeho druhu, brožury, obaly na láhve z vlnité
lepenky, papír na balení lahví, lékařské receptáře,
lepenkové krabice, lepenkové ražené zboží, inzertní listy,
obrázky, obrazy všeho druhu, reklamní tiskopisy, reklamní
tiskoviny a papír, balicí papír všeho druhu, papír reklamní,
papíry obchodní, blány z plastické hmoty k obalení,
etikety z různých hmot, fotografie a pozitivy fot., grafické
reprodukce, kontrolní známky tištěné, papírové obaly,
razítka, povlaky k balení a obaly z plastů.

(3) čisticí vodička, oleje, pasty, prášky, mycí prostředky
všeho druhu spadající do tř. 3, mýdla všeho druhu a všech
tvarů, zdravotní mýdla s terapeutickým účinkem, mýdlové
náhražky, mýdlové směsi, šampony tekuté nebo v prášku,
parfumerie, voňavkářské  zboží, jakož i základní látky
přírodní nebo syntetické pro květinové parfémy, vonné
oleje, čisticí oleje, éterické oleje, éterické tresti, éterické
esence, kosmetické přípravky všeho druhu (např. pro
koupele, pro pěstění pokožky, na opalování, krémy,
mléka, masky, esence, přísady do koupelí, pomády, pasty,
pudry, barviva), vlasové vody (lotions), tonika na vlasy,
kondicionéry a zjemňující balzámy na vlasy, prostředky na
regeneraci a vzrůst vlasů, výrobky na pěstění vlasů, laky,
gely a pěny na vlasy, přípravky na odstraňování lupů,
toaletní barviva vůbec (na vlasy, vousy, pro kosmetiku),
ústní vody, zubní pasty, pilulky a přípravky pro ošetřování,
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(540) I to co oko nezjistí ROMAR
hbitě vyčistí

čištění a dezinfekci úst (nikoliv medicinální), mycí
prostředky pro toaletní účely, rostliny a rostlinné výtažky
pro kosmetické účely (např. máta, mátová silice), alkohol
mydlářský, alkoholy k odmaskování, k odličování,
amoniak jako čisticí prostředek k jiným než průmyslovým
účelům, avivážní prostředky pro účely domácké (praní),
činidla k oživení barev pro účely domácké (pro bělení,
praní), prací, mycí a čisticí prostředky, mycí a čisticí
prostředky na skla a okna, kapaliny na odstraňování
námrazy z vozidel, kapaliny pro ostřikovače skel vozidel,
čisticí prostředky na tapety, prostředky a výrobky lešticí,
depilační prostředky, dezinfekční mýdlo, detergenty (čisticí
prostředky) pro použití jinde než při průmyslových
procesech, prostředky na čištění a leštění dřeva, kůže, kovů
a nábytku, prostředky na odstraňování skvrn, kolínská
voda, kosmetická vata, kosmetické výrobky pro zvířata,
prostředky na odstraňování barev, nátěrů nebo lakových
povlaků vůbec, odlakovače na nehty, dekapační látky na
kov, výrobky na leštění nábytku a podlah, škrob, maz,
namáčecí prostředky na prádlo, přípravky na leštění nehtů,
neutralizační prostředky na trvalou ondulaci, odličovací
prostředky, odmašťovací výrobky pro použití jinde než při
průmyslových procesech, prostředky na mytí nádobí,
prostředky na odstraňování rzi a koroze, tampony (nebo
tkaniny) napuštěné odličovačem, terpentýn, tukové
výrobky pro kosmetiku, prostředky na osvěžení vzhledu a
konzervaci nábytku, karoserií, palubních desek a plastů,
prostředky na bázi vosku k čištění a leštění, písek jemný na
čištění, politury na nábytek, prací louhy, prostředky na
konzervaci vlasů, prostředky na odstraňování nečistot a
kamene ze záchodových mís a umyvadel, přípravky čisticí
na pokožku, přípravky k nanášení na pokožku k usnadnění
holení, pěny na holení, přípravky k obnově oděvů,
přípravky na odstraňování rýh a škrábanců z nábytku,
přípravky pro renovaci tkanin, přípravky pro ztužování
prádla, přípravky škrobové k praní nebo k bělení, pudřenky
(kosmetika), sáčky vonné k parfémování prádla, soda
bělicí, vata kosmetická, vločky mýdlové, prostředky na
odstraňování skvrn, vonné vody a sáčky, voňavka
pokojová, vosk na podlahy, vosk na prádlo, výrobky proti
slunečnímu záření a na opalování, výtažky z květů
(voňavkářství); (5) výrobky lékárnické, veterinářské a
hygienické, chemicko-farmaceutické výrobky všeho druhu,
preventivní preparáty pro humánní a veterinární použití,
drogy farmaceutické, přírodní léčivé přípravky a potraviny
pro zvláštní výživu s léčivými účinky, kůra, kořeny, květy
a okvětní lístky medicinální, odvary (farm.), medicinální a
bylinné oleje, výtažky a šťávy, elixíry (léky), masti
lékárnické, medicinální emulze, medicinální tinktury,
éterické roztoky (farm.), léčivé kapsle a kapky, nosní
substance, hojivé náplasti, poly-opoterapeutické přípravky
k odsunutí projevů stáří, přípravky pro tvorbu krve (farm.),
výrobky z pramenitých vod (ze zřídelních vod) (farm.),
výrobky z vřídelních vod pro farmacii, prostředky pro
koupele (farm.), lázeňské léčebné výrobky, léčebné
přípravky pro lázně, lázně z přírodních minerálních vod,
medicinální minerální bahno a rašelinový výluh pro
koupele, léčebné přísady do koupelí, medicinální minerální
vody upravené pro léčebné účely, medicinální soli,
minerální soli pro léčebné účely, diabetické přípravky pro
léčebné účely, posilující potraviny a extrakty s léčebným
účinkem pro děti a nemocné, posilující sůl pro žaludek nebo
pro nervy, povzbuzující prostředky (farm.), prostředky
podporující trávení (farm.), potraviny pro zvláštní výživu s
léčebnými účinky, terapeutické výtažky bohaté na
rostlinné bílkoviny pro výživu dětí a nemocných,
farmaceutické potraviny a farmaceutické potraviny pro
zvláštní výživu, dietetické potraviny s terapeutickými
účinky, dietetické potraviny pro zvláštní výživu s
terapeutickými účinky, nápoje a jiné výrobky pro léčebné

účely, biologické potraviny a sílicí potraviny pro děti,
nemocné a rekonvalescenty, léčebná výživa a speciální
potraviny s terapeutickým účinkem pro nemocné a
rekonvalescenty, přípravky výživné obsahující enzymy
nebo biochemické katalyzátory pro děti a nemocné, výživa
pro děti s terapeutickým posilňujícím účinkem, potraviny
pro děti s terapeutickým dietním účinkem, kojenecká
výživa, potraviny pro batolata, biologické výrobky pro
lékárnické účely, pastilky farmaceutické (též minerální),
bonbony, oplatky a karamely pro medicinální účely, léčivé
byliny, medicinální čaje, medicinální alkoholy, medicinální
vína, medicinální sirupy, žvýkačka léčebná, vitamínové
přípravky, balzámy včetně balzámu na spáleniny,
balzamické vody, čichací soli, barviva a tinktury
medicinální, dezinfekční prostředky (lékárnické nebo
veterinární), pícní přísady léčebné, hygienické potřeby pro
lékařsktví a pro osobní hygienu, kosmetické přípravky pro
účely léčebné, drogistické a kosmetické výrobky pro zdraví
a hygienu člověka s léčebným účinkem, zdravotní šampony
s terapeutickým účinkem, zdravotní zubní pasty s
terapeutickým účinkem, medicinální přípravky pro
ošetřování a dezinfekci úst, medicinální pomády,
dezodoranty jiné než pro osobní hygienu, prášek na
pokožku (farm.), prostředky proti lupům (farm.),
prostředky proti mozolům, prostředky proti omrzlinám
(farm.), vtírací posilující tekuté přípravky pro sportovce s
terapeutickým účinkem, výrobky pro zmírňování bolestí,
prací, mycí a čisticí prostředky pro účely léčebné,
chemické výrobky a přírodní extrakty proti hmyzu a
parazitům, fungicidy, insekticidy a herbicidy, dezodorační
prostředky, dětský zásyp, prostředky na hubení štěnic,
švábů, roztočů a molů, klíčky obilní (dietetické), mandlové
mléko (farm.), veterinární mycí prostředky, mentol,
ubrousky z buničité vaty pro účely hygienické, přípravky
odpuzující hmyz pro osobní potřebu, přípravky pro čištění
vzduchu, pudr na pokožku (farm.), výrobky proti
slunečnímu úpalu (farm.); (16) tiskoviny vůbec (též
reklamní a propagační), tiskárenské výrobky, časopisy
vůbec, knihy všeho druhu, brožury, obaly na láhve z vlnité
lepenky, papír na balení lahví, lékařské receptáře,
lepenkové krabice, lepenkové ražené zboží, inzertní listy,
obrázky, obrazy všeho druhu, reklamní tiskopisy, reklamní
tiskoviny a papír, balicí papír všeho druhu, papír reklamní,
papíry obchodní, blány z plastické hmoty k obalení,
etikety z různých hmot, fotografie a pozitivy fot., grafické
reprodukce, kontrolní známky tištěné, papírové obaly,
razítka, povlaky k balení a obaly z plastů.

(3) čisticí vodička, oleje, pasty, prášky, mycí prostředky
všeho druhu spadající do tř. 3, mýdla všeho druhu a všech
tvarů, zdravotní mýdla s terapeutickým účinkem, mýdlové
náhražky, mýdlové směsi, šampony tekuté nebo v prášku,
parfumerie, voňavkářské  zboží, jakož i základní látky
přírodní nebo syntetické pro květinové parfémy, vonné
oleje, čisticí oleje, éterické oleje, éterické tresti, éterické
esence, kosmetické přípravky všeho druhu (např. pro
koupele, pro pěstění pokožky, na opalování, krémy,
mléka, masky, esence, přísady do koupelí, pomády, pasty,
pudry, barviva), vlasové vody (lotions), tonika na vlasy,
kondicionéry a zjemňující balzámy na vlasy, prostředky na
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03.06.1999(220)
(320) 03.06.1999

(540)

regeneraci a vzrůst vlasů, výrobky na pěstění vlasů, laky,
gely a pěny na vlasy, přípravky na odstraňování lupů,
toaletní barviva vůbec (na vlasy, vousy, pro kosmetiku),
ústní vody, zubní pasty, pilulky a přípravky pro ošetřování,
čištění a dezinfekci úst (nikoliv medicinální), mycí
prostředky pro toaletní účely, rostliny a rostlinné výtažky
pro kosmetické účely (např. máta, mátová silice), alkohol
mydlářský, alkoholy k odmaskování, k odličování,
amoniak jako čisticí prostředek k jiným než průmyslovým
účelům, avivážní prostředky pro účely domácké (praní),
činidla k oživení barev pro účely domácké (pro bělení,
praní), prací, mycí a čisticí prostředky, mycí a čisticí
prostředky na skla a okna, kapaliny na odstraňování
námrazy z vozidel, kapaliny pro ostřikovače skel vozidel,
čisticí prostředky na tapety, prostředky a výrobky lešticí,
depilační prostředky, dezinfekční mýdlo, detergenty (čisticí
prostředky) pro použití jinde než při průmyslových
procesech, prostředky na čištění a leštění dřeva, kůže, kovů
a nábytku, prostředky na odstraňování skvrn, kolínská
voda, kosmetická vata, kosmetické výrobky pro zvířata,
prostředky na odstraňování barev, nátěrů nebo lakových
povlaků vůbec, odlakovače na nehty, dekapační látky na
kov, výrobky na leštění nábytku a podlah, škrob, maz,
namáčecí prostředky na prádlo, přípravky na leštění nehtů,
neutralizační prostředky na trvalou ondulaci, odličovací
prostředky, odmašťovací výrobky pro použití jinde než při
průmyslových procesech, prostředky na mytí nádobí,
prostředky na odstraňování rzi a koroze, tampony (nebo
tkaniny) napuštěné odličovačem, terpentýn, tukové
výrobky pro kosmetiku, prostředky na osvěžení vzhledu a
konzervaci nábytku, karoserií, palubních desek a plastů,
prostředky na bázi vosku k čištění a leštění, písek jemný na
čištění, politury na nábytek, prací louhy, prostředky na
konzervaci vlasů, prostředky na odstraňování nečistot a
kamene ze záchodových mís a umyvadel, přípravky čisticí
na pokožku, přípravky k nanášení na pokožku k usnadnění
holení, pěny na holení, přípravky k obnově oděvů,
přípravky na odstraňování rýh a škrábanců z nábytku,
přípravky pro renovaci tkanin, přípravky pro ztužování
prádla, přípravky škrobové k praní nebo k bělení, pudřenky
(kosmetika), sáčky vonné k parfémování prádla, soda
bělicí, vata kosmetická, vločky mýdlové, prostředky na
odstraňování skvrn, vonné vody a sáčky, voňavka
pokojová, vosk na podlahy, vosk na prádlo, výrobky proti
slunečnímu záření a na opalování, výtažky z květů
(voňavkářství); (5) výrobky lékárnické, veterinářské a
hygienické, chemicko-farmaceutické výrobky všeho druhu,
preventivní preparáty pro humánní a veterinární použití,
drogy farmaceutické, přírodní léčivé přípravky a potraviny
pro zvláštní výživu s léčivými účinky, kůra, kořeny, květy
a okvětní lístky medicinální, odvary (farm.), medicinální a
bylinné oleje, výtažky a šťávy, elixíry (léky), masti
lékárnické, medicinální emulze, medicinální tinktury,
éterické roztoky (farm.), léčivé kapsle a kapky, nosní
substance, hojivé náplasti, poly-opoterapeutické přípravky
k odsunutí projevů stáří, přípravky pro tvorbu krve (farm.),
výrobky z pramenitých vod (ze zřídelních vod) (farm.),
výrobky z vřídelních vod pro farmacii, prostředky pro
koupele (farm.), lázeňské léčebné výrobky, léčebné
přípravky pro lázně, lázně z přírodních minerálních vod,
medicinální minerální bahno a rašelinový výluh pro
koupele, léčebné přísady do koupelí, medicinální minerální
vody upravené pro léčebné účely, medicinální soli,
minerální soli pro léčebné účely, diabetické přípravky pro
léčebné účely, posilující potraviny a extrakty s léčebným
účinkem pro děti a nemocné, posilující sůl pro žaludek nebo
pro nervy, povzbuzující prostředky (farm.), prostředky
podporující trávení (farm.), potraviny pro zvláštní výživu s
léčebnými účinky, terapeutické výtažky bohaté na
rostlinné bílkoviny pro výživu dětí a nemocných,

farmaceutické potraviny a farmaceutické potraviny pro
zvláštní výživu, dietetické potraviny s terapeutickými
účinky, dietetické potraviny pro zvláštní výživu s
terapeutickými účinky, nápoje a jiné výrobky pro léčebné
účely, biologické potraviny a sílicí potraviny pro děti,
nemocné a rekonvalescenty, léčebná výživa a speciální
potraviny s terapeutickým účinkem pro nemocné a
rekonvalescenty, přípravky výživné obsahující enzymy
nebo biochemické katalyzátory pro děti a nemocné, výživa
pro děti s terapeutickým posilňujícím účinkem, potraviny
pro děti s terapeutickým dietním účinkem, kojenecká
výživa, potraviny pro batolata, biologické výrobky pro
lékárnické účely, pastilky farmaceutické (též minerální),
bonbony, oplatky a karamely pro medicinální účely, léčivé
byliny, medicinální čaje, medicinální alkoholy, medicinální
vína, medicinální sirupy, žvýkačka léčebná, vitamínové
přípravky, balzámy včetně balzámu na spáleniny,
balzamické vody, čichací soli, barviva a tinktury
medicinální, dezinfekční prostředky (lékárnické nebo
veterinární), pícní přísady léčebné, hygienické potřeby pro
lékařsktví a pro osobní hygienu, kosmetické přípravky pro
účely léčebné, drogistické a kosmetické výrobky pro zdraví
a hygienu člověka s léčebným účinkem, zdravotní šampony
s terapeutickým účinkem, zdravotní zubní pasty s
terapeutickým účinkem, medicinální přípravky pro
ošetřování a dezinfekci úst, medicinální pomády,
dezodoranty jiné než pro osobní hygienu, prášek na
pokožku (farm.), prostředky proti lupům (farm.),
prostředky proti mozolům, prostředky proti omrzlinám
(farm.), vtírací posilující tekuté přípravky pro sportovce s
terapeutickým účinkem, výrobky pro zmírňování bolestí,
prací, mycí a čisticí prostředky pro účely léčebné,
chemické výrobky a přírodní extrakty proti hmyzu a
parazitům, fungicidy, insekticidy a herbicidy, dezodorační
prostředky, dětský zásyp, prostředky na hubení štěnic,
švábů, roztočů a molů, klíčky obilní (dietetické), mandlové
mléko (farm.), veterinární mycí prostředky, mentol,
ubrousky z buničité vaty pro účely hygienické, přípravky
odpuzující hmyz pro osobní potřebu, přípravky pro čištění
vzduchu, pudr na pokožku (farm.), výrobky proti
slunečnímu úpalu (farm.); (16) tiskoviny vůbec (též
reklamní a propagační), tiskárenské výrobky, časopisy
vůbec, knihy všeho druhu, brožury, obaly na láhve z vlnité
lepenky, papír na balení lahví, lékařské receptáře,
lepenkové krabice, lepenkové ražené zboží, inzertní listy,
obrázky, obrazy všeho druhu, reklamní tiskopisy, reklamní
tiskoviny a papír, balicí papír všeho druhu, papír reklamní,
papíry obchodní, blány z plastické hmoty k obalení,
etikety z různých hmot, fotografie a pozitivy fot., grafické
reprodukce, kontrolní známky tištěné, papírové obaly,
razítka, povlaky k balení a obaly z plastů.

(9) telefonní přístroje a příslušenství, telefonní automaty,
telefonní ústředny, mobilní telefony, všechny
telekomunikační přístroje a zařízení ve třídě 9, software,
hardware, zejména počítače, monitory, klávesnice,
terminály a všechny další jednotlivé části, součásti a

(511) 9, 16, 38

O 143462(210)

(730) Kámen mudrců, k.s., V Chotejně 1267/1, Praha 10,
Česká republika

(510)
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04.06.1999

07.06.1999

(220)

(220)

(320)

(320)

04.06.1999

07.06.1999

(540)

(540)

FLORIDA'S NATURAL
GROWERS' PRIDE

YUKI

(740)

(740)

Lukajová Dana, patentový zástupce, Advokátní a
patentová kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Petrská
12, Praha 1

JUDr. Korejzová Zdeňka, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

(590) Barevná

náhradní díly, všechny sítě z oblasti výpočetní techniky a
jejich jednotlivé části a náhradní díly, datové sítě, stroje
pro záznam, přenos, převod a reprodukci zvuku nebo
obrazu, nosiče záznamů nahrané i nenahrané, zvukové
disky, telefonní karty, plastové karty s el. obvodem nebo
čipem nebo magnetickou páskou, vybavení pro zpracování
informací a pro počítače, přístroje a nástroje elektrické a
elektronické zařazené ve tř. 9, přístroje a nástroje optické,
přístroje a nástroje k měření, signalizování; (16) tiskoviny,
časopisy, periodika, knihy, fotografie, učební pomůcky;
(38) komunikační služby, zejm. výměna, získávání a šíření
informací a zpráv především pomocí telekomunikačních,
elektronických, datových, informačních a komunikačních
sítí nebo prostřednictvím výpočetní nebo telekomunikační
techniky nebo pomocí satelitů aj., poskytování
telekomunikační služby přenosu dat a dalších informací,
provozování datové sítě, provozování veřejné mobilní
radiotelefonní sítě, zprostředkovatelská činnost v oblasti
telekomunikační a výpočetní techniky, šíření
elektronických časopisů, elektronických periodik a knih,
šíření informací, zpráv a elektronických tiskovin
prostřednictvím počítačové, datové nebo informační sítě,
služby na Internetu, služby hlasové schránky,
telekomunikační služby, služby krátkých textových zpráv.

(32) ovocné džusy a ovocné nápoje.

(3) čisticí vodička, oleje, pasty, prášky, mycí prostředky
všeho druhu spadající do tř. 3, mýdla všeho druhu a všech
tvarů, zdravotní mýdla s terapeutickým účinkem, mýdlové
náhražky, mýdlové směsi, šampony tekuté nebo v prášku,
parfumerie, voňavkářské  zboží, jakož i základní látky
přírodní nebo syntetické pro květinové parfémy, vonné
oleje, čisticí oleje, éterické oleje, éterické tresti, éterické
esence, kosmetické přípravky všeho druhu (např. pro
koupele, pro pěstění pokožky, na opalování, krémy,
mléka, masky, esence, přísady do koupelí, pomády, pasty,
pudry, barviva), vlasové vody (lotions), tonika na vlasy,
kondicionéry a zjemňující balzámy na vlasy, prostředky na
regeneraci a vzrůst vlasů, výrobky na pěstění vlasů, laky,
gely a pěny na vlasy, přípravky na odstraňování lupů,
toaletní barviva vůbec (na vlasy, vousy, pro kosmetiku),
ústní vody, zubní pasty, pilulky a přípravky pro ošetřování,
čištění a dezinfekci úst (nikoliv medicinální), mycí
prostředky pro toaletní účely, rostliny a rostlinné výtažky

pro kosmetické účely (např. máta, mátová silice), alkohol
mydlářský, alkoholy k odmaskování, k odličování,
amoniak jako čisticí prostředek k jiným než průmyslovým
účelům, avivážní prostředky pro účely domácké (praní),
činidla k oživení barev pro účely domácké (pro bělení,
praní), prací, mycí a čisticí prostředky, mycí a čisticí
prostředky na skla a okna, kapaliny na odstraňování
námrazy z vozidel, kapaliny pro ostřikovače skel vozidel,
čisticí prostředky na tapety, prostředky a výrobky lešticí,
depilační prostředky, dezinfekční mýdlo, detergenty (čisticí
prostředky) pro použití jinde než při průmyslových
procesech, prostředky na čištění a leštění dřeva, kůže, kovů
a nábytku, prostředky na odstraňování skvrn, kolínská
voda, kosmetická vata, kosmetické výrobky pro zvířata,
prostředky na odstraňování barev, nátěrů nebo lakových
povlaků vůbec, odlakovače na nehty, dekapační látky na
kov, výrobky na leštění nábytku a podlah, škrob, maz,
namáčecí prostředky na prádlo, přípravky na leštění nehtů,
neutralizační prostředky na trvalou ondulaci, odličovací
prostředky, odmašťovací výrobky pro použití jinde než při
průmyslových procesech, prostředky na mytí nádobí,
prostředky na odstraňování rzi a koroze, tampony (nebo
tkaniny) napuštěné odličovačem, terpentýn, tukové
výrobky pro kosmetiku, prostředky na osvěžení vzhledu a
konzervaci nábytku, karoserií, palubních desek a plastů,
prostředky na bázi vosku k čištění a leštění, písek jemný na
čištění, politury na nábytek, prací louhy, prostředky na
konzervaci vlasů, prostředky na odstraňování nečistot a
kamene ze záchodových mís a umyvadel, přípravky čisticí
na pokožku, přípravky k nanášení na pokožku k usnadnění
holení, pěny na holení, přípravky k obnově oděvů,
přípravky na odstraňování rýh a škrábanců z nábytku,
přípravky pro renovaci tkanin, přípravky pro ztužování
prádla, přípravky škrobové k praní nebo k bělení, pudřenky
(kosmetika), sáčky vonné k parfémování prádla, soda
bělicí, vata kosmetická, vločky mýdlové, prostředky na
odstraňování skvrn, vonné vody a sáčky, voňavka
pokojová, vosk na podlahy, vosk na prádlo, výrobky proti
slunečnímu záření a na opalování, výtažky z květů
(voňavkářství); (5) výrobky lékárnické, veterinářské a
hygienické, chemicko-farmaceutické výrobky všeho druhu,
preventivní preparáty pro humánní a veterinární použití,
drogy farmaceutické, přírodní léčivé přípravky a potraviny
pro zvláštní výživu s léčivými účinky, kůra, kořeny, květy
a okvětní lístky medicinální, odvary (farm.), medicinální a
bylinné oleje, výtažky a šťávy, elixíry (léky), masti
lékárnické, medicinální emulze, medicinální tinktury,
éterické roztoky (farm.), léčivé kapsle a kapky, nosní
substance, hojivé náplasti, poly-opoterapeutické přípravky
k odsunutí projevů stáří, přípravky pro tvorbu krve (farm.),
výrobky z pramenitých vod (ze zřídelních vod) (farm.),
výrobky z vřídelních vod pro farmacii, prostředky pro
koupele (farm.), lázeňské léčebné výrobky, léčebné
přípravky pro lázně, lázně z přírodních minerálních vod,
medicinální minerální bahno a rašelinový výluh pro
koupele, léčebné přísady do koupelí, medicinální minerální
vody upravené pro léčebné účely, medicinální soli,
minerální soli pro léčebné účely, diabetické přípravky pro
léčebné účely, posilující potraviny a extrakty s léčebným
účinkem pro děti a nemocné, posilující sůl pro žaludek nebo
pro nervy, povzbuzující prostředky (farm.), prostředky
podporující trávení (farm.), potraviny pro zvláštní výživu s
léčebnými účinky, terapeutické výtažky bohaté na
rostlinné bílkoviny pro výživu dětí a nemocných,
farmaceutické potraviny a farmaceutické potraviny pro
zvláštní výživu, dietetické potraviny s terapeutickými
účinky, dietetické potraviny pro zvláštní výživu s
terapeutickými účinky, nápoje a jiné výrobky pro léčebné
účely, biologické potraviny a sílicí potraviny pro děti,
nemocné a rekonvalescenty, léčebná výživa a speciální

(511)

(511)
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3, 5, 16

O 143523

O 143567

(210)

(210)

(730)

(730)

EuroTel Praha, spol. s r.o. , Sokolovská 855, Praha
9, Česká republika

Citrus World, Inc., 650 Highway 27 North, Lake
Wales, Spojené státy americké, Florida

(510)

(510)
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08.06.1999

08.06.1999

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

08.06.1999

08.06.1999

08.06.1999

(740)

(740)

Ing. Kendereški Dušan, patentový zástupce, Lidická
51, Brno

Ing. Kendereški Dušan, patentový zástupce, Lidická
51, Brno

(540)

(540)

potraviny s terapeutickým účinkem pro nemocné a
rekonvalescenty, přípravky výživné obsahující enzymy
nebo biochemické katalyzátory pro děti a nemocné, výživa
pro děti s terapeutickým posilňujícím účinkem, potraviny
pro děti s terapeutickým dietním účinkem, kojenecká
výživa, potraviny pro batolata, biologické výrobky pro
lékárnické účely, pastilky farmaceutické (též minerální),
bonbony, oplatky a karamely pro medicinální účely, léčivé
byliny, medicinální čaje, medicinální alkoholy, medicinální
vína, medicinální sirupy, žvýkačka léčebná, vitamínové
přípravky, balzámy včetně balzámu na spáleniny,
balzamické vody, čichací soli, barviva a tinktury
medicinální, dezinfekční prostředky (lékárnické nebo
veterinární), pícní přísady léčebné, hygienické potřeby pro
lékařsktví a pro osobní hygienu, kosmetické přípravky pro
účely léčebné, drogistické a kosmetické výrobky pro zdraví
a hygienu člověka s léčebným účinkem, zdravotní šampony
s terapeutickým účinkem, zdravotní zubní pasty s
terapeutickým účinkem, medicinální přípravky pro
ošetřování a dezinfekci úst, medicinální pomády,
dezodoranty jiné než pro osobní hygienu, prášek na
pokožku (farm.), prostředky proti lupům (farm.),
prostředky proti mozolům, prostředky proti omrzlinám
(farm.), vtírací posilující tekuté přípravky pro sportovce s
terapeutickým účinkem, výrobky pro zmírňování bolestí,
prací, mycí a čisticí prostředky pro účely léčebné,
chemické výrobky a přírodní extrakty proti hmyzu a
parazitům, fungicidy, insekticidy a herbicidy, dezodorační
prostředky, dětský zásyp, prostředky na hubení štěnic,
švábů, roztočů a molů, klíčky obilní (dietetické), mandlové
mléko (farm.), veterinární mycí prostředky, mentol,
ubrousky z buničité vaty pro účely hygienické, přípravky
odpuzující hmyz pro osobní potřebu, přípravky pro čištění
vzduchu, pudr na pokožku (farm.), výrobky proti
slunečnímu úpalu (farm.); (16) tiskoviny vůbec (též
reklamní a propagační), tiskárenské výrobky, časopisy
vůbec, knihy všeho druhu, brožury, obaly na láhve z vlnité
lepenky, papír na balení lahví, lékařské receptáře,
lepenkové krabice, lepenkové ražené zboží, inzertní listy,
obrázky, obrazy všeho druhu, reklamní tiskopisy, reklamní
tiskoviny a papír, balicí papír všeho druhu, papír reklamní,
papíry obchodní, blány z plastické hmoty k obalení,
etikety z různých hmot, fotografie a pozitivy fot., grafické
reprodukce, kontrolní známky tištěné, papírové obaly,
razítka, povlaky k balení a obaly z plastů.

(6) komponenty strojnické výroby, zejména odlitky,
obrobky, svařence, výkovky, ocelové konstrukce; (7)
trubky pro vytápěcí kotle, trubky vytápěcí pro kotle k
vytápěcím zařízením, tlakové regulátory, součástky
ozubených kol a soukolí, ozubená soukolí, ozubená kola
jiná než pro pozemní vozidla; (11) přístroje a zařízení pro
topení, výrobu páry, např.kotle, kotle pro prádelny a
sanitární zařízení, výrobky tepelné techniky, např.,
hořáky, topení teplovodná, topení podlahová, topení pro
automobily a jeho komponenty, topná tělesa pro topení

tuhými, tekutými a plynnými palivy, topné články,
rozvody a jejich součásti, např. topné články, hořáky,
kohouty a kohouty pro topení, kotlové trubky do
vytápěcích zařízení, radiátory topení, radiátorové uzávěry,
kovové armatury, termostatické ventily, tvarovky pro
rozvody topení, úchytky pro trubky, výstuže pro potrubí
kovové; (17) armatury, potrubí a trubky z umělých hmot,
rozvody topení z umělých hmot, úchytky pro trubky z
umělých hmot, materiály izolačně tepelné, materiály
těsnící a ucpávací gumové a plastové; (19) trubky
vodovodní nekovové, tlakové potrubí nekovové, rozvody
pro topení nekovové, trubky ohebné nekovové a výrobky
z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do jiných tříd,
ohebné nekovové hadice; (22) materiály těsnící a ucpávací
s výjimkou gumových a plastových; (37) servis a opravy
zařízení pro vytápění, instalační a topenářské služby; (42)
konzultace, inženýrské práce v oboru tepla, poradenství
týkající se shora uvedených výrobků a služeb.

(6) spojovací součásti pro potrubí zahrnuté do této třídy,
např. spojovací kolena, rozdělovací kusy pro potrubí,
spojky pro potrubí, spojky pro trubky, ventily pro potrubí,
spojovací kroužky pro trubky, kovové trubky pro ústřední
topení, kovové potrubí, potrubí vodovodní kovové; (11)
výrobky tepelné techniky a jejich součásti zahrnuté do této
třídy, rozvody topení a jejich součásti, např. topné články,
hořáky, kohouty a kohouty pro topení, kotlové trubky do
vytápěcích zařízení, radiátory topení, radiátorové uzávěry,
kovové armatury, termostatické ventily, tvarovky pro
rozvody topení, úchytky pro trubky, výstuže pro potrubí
kovové, sanitární rozvody a jejich součásti, např.
koupelové armatury, potrubí jako součásti hygienických
zařízení, těsnění vodovodní, armatury pro vany, vodovodní
potrubí, armatury pro sanitární rozvody, tvarovky pro
sanitární rozvody, sanitární přístroje a zařízení, topení
teplovodní, topení podlahová; (17) armatury, potrubí a
trubky z umělých hmot, rozvody topení z umělých hmot,
objímky na potrubí nekovové, těsnění potrubí, výstuže pro
potrubí nekovové, ventily z umělých hmot, trubky ohebné
nekovové; (19) trubky vodovodní nekovové, tlakové
potrubí nekovové, tvarovky nekovové, trubky pro drenáže
nekovové, roury kameninové, potrubí spádové, trubky
pevné nekovové, ventily drenážních trubek; (20) úchytky
pro trubky z umělých hmot.

(511)

(511)

(511)

6, 7, 11, 17, 19, 22, 37, 42

6, 11, 17, 19, 20

6, 11, 17, 19, 20

O 143608

O 143609

O 143610

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

Kámen mudrců, k.s., V Chotejně 1267/1, Praha 10,
Česká republika

KKH Brno, spol.s r.o., Rybnická 92, Brno, Česká
republika

KKH Brno, spol.s r.o., Rybnická 92, Brno, Česká
republika

(510)

(510)
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10.06.1999

10.06.1999

10.06.1999

11.06.1999

11.06.1999

14.06.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

10.06.1999

10.06.1999

10.06.1999

11.06.1999

11.06.1999

14.06.1999(540)

(540)

(540)

MAJORA

TĚSTOVINKA

DAILY BENEFITS

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Kendereški Dušan, patentový zástupce, Lidická
51, Brno

JUDr. Otakar Švorčík, Společná advokátní kancelář
Všetečka Zelený Švorčík Kalenský, Hálkova 2, Praha
2

JUDr. Mach Zdeněk, Advokátní kancelář, Jakubská 9,
Brno

JUDr. Mach Zdeněk, Advokátní kancelář, Jakubská 9,
Brno

Mgr. Petra de Brantes, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(6) spojovací součásti pro potrubí zahrnuté do této třídy,
např. spojovací kolena, rozdělovací kusy pro potrubí,
spojky pro potrubí, spojky pro trubky, ventily pro potrubí,
spojovací kroužky pro trubky, kovové trubky pro ústřední
topení, kovové potrubí, potrubí vodovodní kovové; (11)
výrobky tepelné techniky a jejich součásti zahrnuté do této
třídy, rozvody topení a jejich součásti, např. topné články,
hořáky, kohouty a kohouty pro topení, kotlové trubky do
vytápěcích zařízení, radiátory topení, radiátorové uzávěry,
kovové armatury, termostatické ventily, tvarovky pro
rozvody topení, úchytky pro trubky, výstuže pro potrubí
kovové, sanitární rozvody a jejich součásti, např.
koupelové armatury, potrubí jako součásti hygienických
zařízení, těsnění vodovodní, armatury pro vany, vodovodní
potrubí, armatury pro sanitární rozvody, tvarovky pro
sanitární rozvody, sanitární přístroje a zařízení, topení
teplovodní, topení podlahová; (17) armatury, potrubí a
trubky z umělých hmot, rozvody topení z umělých hmot,
objímky na potrubí nekovové, těsnění potrubí, výstuže pro
potrubí nekovové, ventily z umělých hmot, trubky ohebné
nekovové; (19) trubky vodovodní nekovové, tlakové
potrubí nekovové, tvarovky nekovové, trubky pro drenáže
nekovové, roury kameninové, potrubí spádové, trubky
pevné nekovové, ventily drenážních trubek; (20) úchytky
pro trubky z umělých hmot.

(35) zprostředkování práce pro studenty; (41) vydávání
studentských karet; (42) hlídání dětí, práce au-pair.

(35) zprostředkování práce pro studenty;  (41) vydávání
studentských karet; (42) hlídání dětí, práce au-pair.

(29) polévky a ingredience pro výrobu polévek obsahující
těstoviny, dehydrovaná potrava ve formě sušené nebo

vařené zeleniny, maso, drůbež, potraviny z luštěnin; (30)
ingredience pro výrobu polévek obsahující těstoviny,
instantní pokrmy zcela nebo z větší části obsahující
těstoviny.

(4) motorové oleje a mazadla; (7) vzduchové a palivové
filtry pro motorová vozidla; (12) motorová vozidla a
náhradní díly, části motorů, těsnění, brzdy, tlumiče, to vše
pro motorová vozidla; (17) pryžové hadice a ohebné
nekovové trubky; (37) opravy motorových vozidel.

(4) motorové oleje a mazadla; (7) vzduchové a palivové
filtry pro motorová vozidla; (12) motorová vozidla a
náhradní díly, části motorů, těsnění, brzdy, tlumiče, to vše
pro motorová vozidla; (17) pryžové hadice, ohebné
nekovové trubky.

(5) výrobky farmaceutické, veterinární a hygienické,
vitamíny a vyživovací doplňky, diabetické přípravky pro
léčebné účely, potraviny pro batolata, náplasti, obvazový
materiál, materiály pro plombování zubů a pro zubní
otisky, dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení
živočišných škůdců, fungicidy, hebricidy.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

35, 42

35, 41, 42

29, 30

4, 7, 12, 17, 37

4, 7, 12, 17

5

O 143677

O 143678

O 143684

O 143713

O 143714

O 143813

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

KKH Brno, spol.s r.o., Rybnická 92, Brno, Česká
republika

Rajtr Josef, Nevanova 1061/36, Praha 6, Česká
republika

Rajtr Josef, Nevanova 1061/36, Praha 6, Česká
republika

Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft,
Bahnhofstrasse 19, Thayngen, Švýcarsko

AUTOSTYL spol.s r.o., Bubeníčkova 13, Brno, Česká
republika

AUTOSTYL Morava, s.r.o., Bubeníčkova 13, Brno,
Česká republika

Mary Kay Inc., 16251 Dallas Parkway, Dallas,
Spojené státy americké, Texas

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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17.06.1999

17.06.1999

18.06.1999

21.06.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

17.06.1999

17.06.1999

18.06.1999

21.12.1998

(540)

(540)

CZECH TELECOM

SURVIVEIT

(740)

(740)

Patentservis Praha a.s., Jívenská 1273/1, Praha 4

JUDr. Korejzová Zdeňka, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

(590) Barevná

(540)

(540)

(6) obecné kovy a jejich slitiny, jednoduché výrobky z
těchto kovů a slitin, např.těžítka, přívěsky, klíče, umělecké
nebo ozdobné předměty z těchto kovů, telefonní budky a
kabiny z kovu, kryty pro telekomunikační zařízení z kovu;
(9) vědecké, elektronické, elektrické a optické přístroje a
zařízení, přístroje a zařízení pro přenos a zpracování
informací, zejména v telekomunikacích, sítě
telekomunikační a výpočetní techniky a jejich části, sítě
datové, díly i náhradní díly zatříděné do třídy 09, počítače a
programy pro ně, periferní zařízení, záznamová média a
nosiče záznamů, zařízení pro zpracování dat a počítačů,
nosiče informací, karta s pamětí, CD disky, prodejní
automaty a mechanismy, přístroje pro reklamu; (14)
vzácné kovy a jejich slitiny, odznaky, klenotnické zboží,
bižuterie, hodinářské a chronometrické přístroje, budíky;
(16) výrobky z papíru, lepenky a plastu, kancelářské
potřeby, periodika, tiskoviny včetně reklamních a
propagačních, formuláře, návody a příručky, průvodní
dokumentace, ochranné obaly z papíru, lepenky a plastu,
umělecké a ozdobné předměty z materiálu tř.16; (18)
cestovní potřeby, kožené zboží a imitace z kůže, deštníky,
umělecké a ozdobné předměty z kůže a imitace; (19)
telefonní budky a kabiny nekovové, kryty pro
telekomunikační zařízení nekovové; (20) plastové karty;
(21) náčiní, výrobky pro domácnost, sklo, porcelán,
keramika a výrobky z těchto materiálů; (24) tkaniny,
textilní výrobky; (25) oděvy, pokrývky hlavy, nášivky na
oděvy, šátky; (26) galanterie, krajky, výšivky, umělecké a
ozdobné předměty z textilu; (28) hry, hračky, předměty
pro sport; (33) alkoholické nápoje kromě piv; (35)
propagace, reklama, inzertní, agenturní a polygrafické
služby, automatické zpracování a přenos informací,
zprostředkování přenosu dat, zprostředkovatelská a
obstaravatelská činnost v oblasti informací, informatiky a
obchodu, marketing; (36) finančí služby, služby v oblasti
nemovitostí; (37) provádění průmyslových, inženýrských,
bytových a občanských staveb, výstavba, montáž, údržba a
opravy telekomunikačních zařízení, výstavba, montáž a
rekonstrukce telekomunikačních, radiokomunikančích,
výpočetních a datových sítí, servis pro tuzemská i
zahraniční telekomunikační a jiná zařízení, servis
telekomunikačních, datových a jiných sítí, instalace a
opravy elektrických strojů a přístrojů, montáž, opravy
měřící a regulační techniky, opravy vozidel, montáž,
údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení, revize i
údržba vyhrazených tlakových, plynových a zdvihacích
zařízení;   (38) telekomunikační služby, zejména telefonní,
telegrafní a dálnopisná služba, provoz rozhlasu po drátě,
pronájem telekomunikačních okruhů, vedení sítí, služby
telematické, zřizování a provozování veřejných, účelových
a privátních sítí, služby zřizování radiotelefonních sítí,
připojení a propojování sítí, poskytování veřejných a
neveřejných služeb, služby datových sítí, provozování
veřejných i privátních datových a počítačových sítí,
připojování zařízení a jejich začleňování do sítí,
provozování veřejných telefonních automatů, služby
poskytované integrovanou digitální sítí, elektronický
přenos dokumentů; (39) provozování osobní a nákladní
dopravy včetně pronájmu dopravních a mechanizačních
prostředků, garáží, odstavných ploch; (40) kovoobrábění,
kovářství, truhlářství; (41) vydavatelství nosičů informací,
tiskopisů, časopisů, publikací, nakladatelská činnost, služby

školící a vzdělávací pro subjekty provozovatelů a
veřejnosti, zprostředkování v oblasti kultury, sportovní,
zábavná a výchovná činnost, organizace provádění her a
soutěží; (42) výzkumné, analytické, projekční a inženýrské
práce v oblasti telekomunikací, vytváření, modifikování a
poskytování počítačových programů, zprostředkovatelská
a poradenská činnost v oblasti telekomunikací, informací a
výpočetních služeb, služby databází a zpracování databází,
pronájem počítačů a zařízení pro zpracování dat a
informací, provozování počítačových center s přístupem
do databází, metrologie, ubytovací a hostinská činnost.

(30) obilné a čokoládové tyčinky.

(9) počítačový software poskytující nepřetržitou
dostupnost chybějících dokladů rozhodujících servrům a
zařízením.

(6) přepadové, přepouštěcí a přetokové ventily, ventilové
systémy, díly a příslušenství.

(511)

(511)

(511)

(511)

6, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 33, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42

30

9

6

O 143928

O 143960

O 143981

O 144001

O 144003

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

ČESKÝ TELECOM, a.s., Olšanská 5, Praha 3, Česká
republika

Český výbor pro UNICEF, Vyšehradská 51, Praha 2,
Česká republika

Computer Associates Think, Inc. a Delaware
corporation, One Computer Associates Plaza,
Islandia, Spojené státy americké, New York

Sanders Valve Corporation, 2927 Espana Court,
Fairfax, Spojené státy americké, Virginia

(510)

(510)

(510)

(510)
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21.06.1999

21.06.1999

22.06.1999

22.06.1999

07.07.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

21.06.1999

21.06.1999

22.06.1999

22.06.1999

07.07.1999

(540)

(540)

(540)

(540)

PINOKIO

MINI MINI JUNIOR

JUNIOR WAFERS

POČASÍČKO
(740)

(740)

(740)

Machatová Marcela Mgr., Pospíšilova 2, Praha 3

Ing. Kouřil Jiří, patentový zástupce, INVACTA spol. s
r.o. patentová a známková kancelář, Kořenského 31,
Ostrava 3

Ing. Kouřil Jiří, patentový zástupce, INVACTA spol. s
r.o. patentová a známková kancelář, Kořenského 31,
Ostrava 3

(540)

(35) inzertní, reklamní a propagační činnost,
zprostředkovatelská a konkurzní činnost v oblasti
personalistiky, zejména v uměleckém hudebním,
divadelním a hudebně-dramatickém oboru; (41) agenturní,
zprostředkovatelská a produkční činnost v oblasti kultury,
zábavy a sportu, zejména pořádání a management
hudebních, hudebně-dramatických a divadelních pořadů,
například muzikálů, multimediálních schow a magikálů,
nahrávky zvukových nosičů a zvukově-obrazových
záznamů, umělecké a sportovní přehlídky a soutěže,
vč.ostatních souvisejících činností v oblasti kultury, zábavy
a sportu, vydavatelství a nakladatelství.

(35) propagační a reklamní činnost, organizování výstav a
veletrhů k reklamním účelům, činnost umělecké agentury;
(39) organizování exkurzí a prohlídek s kulturním a
uměleckým zaměřením; (41) kulturní, zábavní a vzdělávací
činnost, zejména vystupování zpěváků a tanečníků,
organizování kulturních představení, organizování
konferencí, kongresů, seminářů a sympozií, organizování
folklorních představení, tvorba filmů s folklorním
obsahem, klubové služby; (42) poradenství a správa
autorských práv a jiného duševního vlastnictví.

(30) sušenky, suchary, oplatky, jemné pečivo a
cukrovinky.

(30) sušenky, suchary, oplatky, jemné pečivo a
cukrovinky.

(9) aparáty a přístroje vědecké, geodetické, elektrické,
elektronické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro
vážení, měření, signalizaci, kontrolu, záchranu a přístroje
učební, aparáty pro záznam, převod, přenos, reprodukci
zvuku nebo obrazu, telefony, záznamníky, faxy,
magnetické suporty zvukových nebo zvukově obrazových
záznamů, automatické distributory a mechanismy pro
přístroje na mince, zapisovací pokladny, kalkulační stroje,
přístroje pro zpracování informací a počítače včetně jejich
jednotlivých součástí a náhradních dílů ze třídy 9, baterie,
akumulátory, hardware výpočetní techniky nebo
komunikační či informační techniky, nosiče záznamů
nahrané i nenahrané, audiovizuální programy,
audioprogramy, audiovizuální díla, filmy, videokazety
nahrané i nenahrané, audiokazety nahrané i nenahrané,
hudební díla, CD disky, programové vybavení pro počítače,
software, databáze, databázové produkty, informace a
záznamy obecně i v elektronické podobě, informace a
záznamy na jakémkoliv nosiči s výjimkou nosičů
papírových ze třídy 16, data, informační produkty samy o
sobě i v elektronických, datových, informačních a
telekomunikačních sítích všeho druhu a na nosičích dat
všeho druhu, související software a hardware, elektronické
sítě, multimediální aplikace, multimediální nebo informační
katalogy, elektronické časopisy, elektronická periodika a
knihy v elektronické podobě, 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; (16) papír,
lepenka a výrobky z těchto materiálů zařazené ve třídě 16,
zejména výrobky z papíru, plakáty, fotografie, papír na
balení doutníků a cigaret, pohlednice, gratulace, dopisní
papíry, obálky, kalendáře, hlavně nástěnné a stolní,
samolepky, obtisky, pexesa, hrací karty, poznámkové
bloky, desky na spisy, pořadače, omalovánky, activity
books, balicí papír, papírové hračky, školní sešity, skicáky,
tužky, pastelky, tuhy, gumy, ořezávátka, strojky, penály,
papírové tašky, školní tašky, umělohmotné tašky,
papírové kapesníky, hlavolamy, obaly všeho druhu
papírové, těžítka, tiskoviny, časopisy, periodika, knihy,
databázové produkty v papírové formě, databáze v
papírové formě, informační produkty obecně v papírové
formě, data a databáze obecně na všech druzích nosičů a
přístupné libovolnou cestou, 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, plastické nebo papírové obaly obecně, listy,
pytlíky a sáčky pro obalovou techniku, umělecké nebo
ozdobné předměty z papíru nebo plastických hmot,
obalové materiály z plastických hmot; (35) reklamní,

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

35, 41

35, 39, 41, 42

30

30

9, 16, 35, 38, 41

O 144038

O 144051

O 144052

O 144069

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

Hauška Jiří, Kořenského 15, Praha 5, Česká
republika

SLOVENSKÉ FOLKLORNE SDRUŽENIE
LIMBORA, Gorazdova 3, Praha 2, Česká republika

KAUMY, s.r.o., Jerlochovice 156, Fulnek, Česká
republika

KAUMY, s.r.o., Jerlochovice 156, Fulnek, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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22.06.1999

22.06.1999

23.06.1999
(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)
22.06.1999

22.06.1999

23.06.1999

(540)

(540)

TeleEye

NESPO

(740)

(740)

(740)
Lukajová Dana, patentový zástupce, Advokátní a
patentová kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Petrská
12, Praha 1

JUDr. Pavel Zelený, advokát, 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

(540)

inzertní a propagační činnost, reklamní, inzertní a
propagační činnost prostřednictvím jakéhokoliv média,
prostřednictvím telefonní sítě nebo datové sítě nebo
informační sítě, poskytování informací a jiných
informačních produktů všeho druhu, informačních
produktů reklamního charakteru, multimediálních
informací, inzerce a marketing, komerční využití Internetu
v oblastech komerčních internetových médií a
vyhledávacích služeb, on-line inzerce, marketing a obchod,
činnost reklamní agentury, zprostředkování v obchodních
vztazích, zprostředkovatelská činnost v obchodu a
průmyslu, merchandising, franchising, pomoc při využívání
a řízení obchodního podniku, 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 a výměna
informací a zpráv, získávání zpráv a informací, šíření
elektronických časopisů, informací, elektronických
periodik a knih v elektronické podobě prostřednictvím
počítačové sítě, zejm. Internetu, pomocí satelitů aj., služby
na Internetu, organizační a technické zabezpečování
televizního vysílání, komunikace, poradenská činnost v
oblasti sdělovacích prostředků, informační služby,
zpravodajské služby; (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, představení a
soutěží i veřejných, výstavní činnost.

(9) elektronické produkty, které zpracovávají a
zaznamenávají video, zvuk, řeč, poplašné, datové a/nebo
telemetrické signály, a systémy komunikačních zařízení,
které přenášejí a vyměňují video signály, signály zvuku,
řeči, poplašné, datové a/nebo telemetrické signály, video
kamery, video telefony, přijímače zvuku a přijímače videa,
dálkové řídící a telemetrické přístroje, přístroje pro záznam
hlasu, videorekordéry, přístroje pro záznam zvuku,
modemy, zaznamenaný počítačový software, zaznamenané
počítačové programy, elektrická a elektronická
monitorovací zařízení, elektronická zabezpečovací
zařízení, vysílače elektronických signálů a centrální
procesorové jednotky, video a/nebo zvukové systémy a
zařízení, monitorovací a sledovací systémy a zařízení,
televizní systémy a/nebo zařízení s uzavřeným okruhem,
dálkově ovládané video monitorovací a sledovací systémy
využívající televizní kamery s uzavřeným okruhem a
elektronický hardware pro přenos videa, řídících

poplašných a telemetrických signálů na zobrazovací
zařízení počítače a do úložných systémů, počítačový
hardware a software pro zpracování obrazu a zvuku, vstupní
a výstupní zařízení pro obraz a zvuk, komunikační zařízení
pro obraz a zvuk, faxová, telefonní, telekomunikační,
dorozumívací, datová komunikační zařízení a nástroje,
zařízení pro záznam, přenos nebo reprodukci zvuku nebo
obrazu, zařízení televizních přijímačů, zařízení
přenosových linek videa a televizní přijímače, disky, pásky
a vedení, přičemž vše jsou magnetické, digitální nebo
optické datové nosiče, diskety, zařízení počítačových
mechanik, magnetické pásky pro vizuální nebo zvukové
signály, vizuální zobrazovací jednotky, video a audio disky,
počítače, počítačové terminály, počítačové klávesnice,
tiskárny, počítačové programy a počítačový software,
počítačové paměti, počítačová rozhraní, mikroprocesory,
optická a digitální přenosová zařízení a nástroje, laserová
zařízení a nástroje, video zařízení a nástroje, faxová
sdělovací zařízení, a video monitorovací zařízení, zařízení
počítačových periferií, standartní karty rozhraní, předem
zaznamenané disky a pásky pro zvuk a video, a součástky a
vybavení pro veškeré shora uvedené zboží; (37) služby
údržby a oprav pro výše uvedené zboží; (41) služby školení
v používání výše uvedeného zboží.

(5) farmaceutické přípravky včetně proteinu stimulujícího
tvorbu červených krvinek.

(35) zprostředkovatelské služby v oblasti obchodu,
obstarávání nákupu zboží apod., zprostředkování a
obstarávání administrativních, právních, ekonomických,
poradenských služeb; (36) peněžní a investiční služby -
příjem, výdej a investování fin.prostředků, poskytování
úvěrů, vedení peněžních účtů, platební a inkasní služby,
obstarávání kreditních karet, ručení za úvěry, poskytování
příspěvků, finančních výpomocí, peněžní operace v rámci

(511)

(511)

(511)
9, 37, 41

5

35, 36

O 144072

O 144073

O 144105
(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

CET 21, s.r.o., V jámě 12, Praha 1, Česká republika

SIGNAL COMMUNICATIONS LTD., Hong Kong
Indus. Techn. Centre 72 Tat Chee Ave., Hong Kong,
Čína

Amgen Inc., One Amgen Center Drive, Thousand
Oaks, Spojené státy americké, California

(510)

(510)

(510)
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23.06.1999

24.06.1999

24.06.1999

24.06.1999

25.06.1999

25.06.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

23.06.1999

24.06.1999

24.06.1999

24.06.1999

25.06.1999

25.06.1999

(540)

(540)

(540)

(540)

PARTNER

VENFLUN PRO

VEMFLON PRO

ČHL

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)příjmu, výdeje a investování peněz a cenných papírů,
pojišťovnická činnost, zprostředkování pojištění,
poradenská a konzultační činnost v oblasti peněžnictví a
investic.

(10) masážní přístroje pro estetickou masáž; (21) domácí
potřeby, zejména kolíčky na prádlo, plastové misky, sklo,
porcelán, apod.; (25) oděvy a obuv.

(25) oděvy; (40) krejčovství; (42) módní návrhářství.

(10) zdravotnické prostředky pro intravenózní terapii,
zejména intravenózní katétry, intravenózní kanyly,
periferní cévní katétry, periferní cévní kanyly.

(10) zdravotnické prostředky pro intravenózní terapii,
zejména intravenózní katétry, intravenózní kanyly,
periferní cévní katétry, periferní cévní kanyly.

(19) stavební materiály nekovové, dřevo, dřevo
polozpracované, trámy, prkna, panely, překližky apod.;
(25) oděvy, obuv, pánské, dámské a dětské oděvy, prádlo,
konfekce; (35) pomoc při řízení obchodní činnosti,
obchodní administrativa, pomoc při řízení, provozu a
využívání obchodního podniku, pomoc při provozování
obchodů a obchodní činnosti průmyslového nebo
obchodního podniku, vedení podniku - kontrola, řízení,
dozor, činnost organizačních poradců, činnost
ekonomických poradců, činnost účetních poradců,
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb;
(36) služby finanční, služby nemovitostní, služby
"investment trusts", společnosti "holding", služby správců
nemovitostí; (39) doprava, balení a skladování zboží,
doprava a skladování, balení zboží před odesláním,
skladování zboží, služby spojené s uskladněním zboží, za
účelem jeho ochrany nebo uchování; (40) zpracování
materiálů, úprava a zpracování dřeva, úprava, šití, vyšívání
a barvení látek, textilií a oděvů; (41) výchova, vzdělávání,
výchova a školení v průmyslu a v obchodě; (42) projekční
a inženýrská činnost v oblasti výstavby a provozu
investičních a technologických celků.

(19) stavební materiály nekovové, dřevo, dřevo
polozpracované, trámy, prkna, panely, překližky apod.;
(25) oděvy, obuv, pánské, dámské a dětské oděvy, prádlo,
konfekce; (35) pomoc při řízení obchodní činnosti,
obchodní administrativa, pomoc při řízení, provozu a
využívání obchodního podniku, pomoc při provozování
obchodů a obchodní činnosti průmyslového nebo
obchodního podniku, vedení podniku - kontrola, řízení,
dozor, činnost organizačních poradců, činnost
ekonomických poradců, činnost účetních poradců,
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb;
(36) služby finanční, služby nemovitostní, služby
"investment trusts", společnosti "holding", služby správců
nemovitostí; (39) doprava, balení a skladování zboží,
doprava a skladování, balení zboží před odesláním,
skladování zboží, služby spojené s uskladněním zboží, za
účelem jeho ochrany nebo uchování; (40) zpracování
materiálů, úprava a zpracování dřeva, úprava, šití, vyšívání
a barvení látek, textilií a oděvů; (41) výchova, vzdělávání,
výchova a školení v průmyslu a v obchodě; (42) projekční
a inženýrská činnost v oblasti výstavby a provozu
investičních a technologických celků.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

10, 21, 25

25, 40, 42

10

10

19, 25, 35, 36, 39, 40, 41, 42

19, 25, 35, 36, 39, 40, 41, 42

O 144106

O 144146

O 144156

O 144157

O 144184

O 144185

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Česká lidová družstevní záložna, Antonína Macka
9, Brno, Česká republika

SHI CAI s.r.o., Plzeňská 84, Praha 5, Česká republika

Zelená Marie, Starobrněnská 19, Brno, Česká
republika

Ondráčková Jitka, Ruská 132, Praha 10, Česká
republika

Ondráčková Jitka, Ruská 132, Praha 10, Česká
republika

ČHL, a.s., Místecká 258, Ostrava-Hrabová, Česká
republika

ČHL, a.s., Místecká 258, Ostrava-Hrabová, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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25.06.1999

25.06.1999

25.06.1999

25.06.1999

25.06.1999

25.06.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

25.06.1999

30.12.1998

28.12.1998

25.06.1999

01.03.1999

02.03.1999

(540)

(540)

(540)

ČHL, a.s.

TRIPLE CROWN

TRIPLE CROWN

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Pavel Zelený, advokát, Společná advokátní
kancelář Všetečka, Zelený, Švorčík, Kalenský a
partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Pavel Zelený, advokát, Společná advokátní
kancelář Všetečka, Zelený, Švorčík, Kalenský a
partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Pavel Zelený, advokát, Společná advokátní
kancelář Všetečka, Zelený, Švorčík, Kalenský a
partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Pavel Zelený, advokát, Společná advokátní
kancelář Všetečka, Zelený, Švorčík, Kalenský a
partneři, Hálkova 2, Praha 2

(540)

(540)

(540)

(19) stavební materiály nekovové, dřevo, dřevo
polozpracované, trámy, prkna, panely, překližky apod.;
(25) oděvy, obuv, pánské, dámské a dětské oděvy, prádlo,
konfekce; (35) pomoc při řízení obchodní činnosti,
obchodní administrativa, pomoc při řízení, provozu a
využívání obchodního podniku, pomoc při provozování
obchodů a obchodní činnosti průmyslového nebo
obchodního podniku, vedení podniku - kontrola, řízení,
dozor, činnost organizačních poradců, činnost
ekonomických poradců, činnost účetních poradců,
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb;
(36) služby finanční, služby nemovitostní, služby
"investment trusts", společnosti "holding", služby správců
nemovitostí; (39) doprava, balení a skladování zboží,
doprava a skladování, balení zboží před odesláním,
skladování zboží, služby spojené s uskladněním zboží, za
účelem jeho ochrany nebo uchování; (40) zpracování
materiálů, úprava a zpracování dřeva, úprava, šití, vyšívání
a barvení látek, textilií a oděvů; (41) výchova, vzdělávání,
výchova a školení v průmyslu a v obchodě; (42) projekční
a inženýrská činnost v oblasti výstavby a provozu
investičních a technologických celků.

(9) sluneční brýle a pouzdra na ně.

(25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží pro muže, ženy a
děti, zejména trička, košile, saka, svetry, mikiny, krátké a
dlouhé kalhoty, koupací úbory.

(25) pánské, dámské a dětské oblečení, zejména svetry,
saka, kalhoty, trička, roláky, rukavice, kloboučnické zboží,
čepice, vesty, parky, obuv, boty na snowboard.

(9) sluneční brýle a pouzdra na ně, ochranné přilby pro
skateboard, snowboard, vodní lyžování, horská kola,
motokros a silniční kolečkové saně, chrániče na kolena,
audio a video kazety a digitální audio pásky se sportovními
události a hudbou.

(25) pánské, dámské a dětské oblečení, zejména svetry,
saka, kalhoty, trička, roláky, rukavice, vesty, parky,
košile, polokošile, krátké kalhoty, koupací úbory, krátké

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

19, 25, 35, 36, 39, 40, 41, 42

9

25

25

9

25

O 144186

O 144206

O 144207

O 144208

O 144209

O 144210

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

ČHL, a.s., Místecká 258, Ostrava-Hrabová, Česká
republika

VANS, INC., 15700 Shoemaker Avenue, Santa Fe
Springs, Spojené státy americké, California

VANS, INC., 15700 Shoemaker Avenue, Santa Fe
Springs, Spojené státy americké, California

VANS, INC., 15700 Shoemaker Avenue, Santa Fe
Springs, Spojené státy americké, California

VANS, INC., 15700 Shoemaker Avenue, Santa Fe
Springs, Spojené státy americké, California

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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25.06.1999

25.06.1999

25.06.1999

25.06.1999

29.06.1999

30.06.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

25.06.1999

25.06.1999

25.06.1999

25.06.1999

29.06.1999

30.06.1999

(540) ROCK RIVER

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Pavel Zelený, advokát, Společná advokátní
kancelář Všetečka, Zelený, Švorčík, Kalenský a
partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Pavel Zelený, advokát, Společná advokátní
kancelář Všetečka, Zelený, Švorčík, Kalenský a
partneři, Hálkova 2, Praha 2

Turková Jana, Červenka, Kleintová, Turková,
patentová a známková kancelář, Husinecká 11a, Praha
3

Patentservis Praha a.s., Jívenská 1273/1, Praha 4

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

vestičky, mikiny, pokrývky hlavy, obuv a boty na
snowboard.

(25) pánské, dámské a dětské oblečení, zejména svetry,
saka, kalhoty, trička, roláky, rukavice, vesty, parky,
košile, polokošile, krátké kalhoty, koupací úbory, krátké
vestičky, mikiny, pokrývky hlavy, obuv a boty na
snowboard.

(37) úklid interiéru, malování, pokládka koberců, údržba
zeleně.

(25) pánská, dámská a dětská obuv, vycházková obuv,
sportovní obuv všeho druhu včetně atletické, obuv pro
volný čas.

(32) pivo.

(16) časopis - fotbalový měsíčník; (41) vydavatelství,
sportovní a kulturní aktivity - pořádání soutěží.

(35) pomoc při řízení obchodní činnosti; (36) nákup a
prodej nemovitostí včetně bytů, zprostředkování
investování kapitálu, poradenská činnost v oblasti
finančnictví, poradenská a zprostředkovatelská činnost v
oblasti prodeje a pronájmu nemovitostí, developerská
činnost (vyhledávání vhodných pozemků a budov z
hlediska potenciální výstavby bytů, rodinných domů a
občanské vybavenosti, smluvní zajištění pozemků a budov,
zhodnocení těchto nemovitostí inženýrskou a stavební
činností a následný prodej či pronájem takto
zhodnocených nemovitostí, popřípadě zprostředkování
prodeje či pronájmu takto zhodnocených nemovitostí);
(37) zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebnictví,
stavební dozor; (42) poradenská činnost v oblasti
stavebnictví, inženýring, projektová činnost.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

25

37

25

32

16, 41

35, 36, 37, 42

O 144211

O 144252

O 144254

O 144260

O 144420

O 144466

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

VANS, INC., 15700 Shoemaker Avenue, Santa Fe
Springs, Spojené státy americké, California

VANS, INC., 15700 Shoemaker Avenue, Santa Fe
Springs, Spojené státy americké, California

ÚKLID A SLUŽBY, spol.s r.o., Ke Skalkám 3079/56,
Praha 10, Česká republika

Home Court International Limited, 310
Townsend Street, Suite 105, San Francisco, Spojené
státy americké, California

ZLATOVAR a.s., Pivovarská 6, Opava, Česká
republika

MARSFOTO, spol.s r.o., Bruselská 11, Praha 2,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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01.07.1999

02.07.1999

08.07.1999

08.07.1999

08.07.1999

09.07.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

01.07.1999

02.07.1999

08.07.1999

08.07.1999

08.07.1999

09.07.1999

(540)

(540)

AUTOFORUM

EasyBalance

(740)

(740)

(740)

Patentservis Praha a.s., Jívenská 1273/1, Praha 4

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

Mgr. Machatová Marcela, patentový zástupce, DMH-
patentová a známková kancelář, Pospíšilova 2, Praha
3

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(29) ovoce a zelenina konzervované, sušené a zavařené,
želé, džemy, kompoty; (32) minerální vody, šumivé nápoje
a jiné nápoje nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, sirupy
a jiné přípravky k zhotovování nápojů; (33) víno, ostatní
alkoholické nápoje s výjimkou piv.

(7) elektrické nářadí, zejména elektrické ruční vrtačky,
ruční šroubováky, ruční brusky, ruční pilky, ruční hoblíky,
ruční frézky, pračky, myčky nádobí, šicí stroje, vysavače,
kuchyňské roboty, mixery, šlehače, kráječe, odšťavňovače;
(8) holicí soupravy včetně elektrických a jiných holicích
strojků; (9) televizory, videorekordéry, žehličky, kulmy;
(11) elektrická topidla, chladničky, mrazničky, mikrovlnné
trouby, elektrické trouby a grily, sušičky, sporáky,
kávovary, elektrické varné konvice, fritovací hrnce,
sendvičovače, fény.

(35) reklamní a inzertní činnost; (41) tvorba a šíření
televizních programů, soutěže pro veřejnost, výchova a
zábavná činnost.

(1) chemické přípravky pro akvaria a zahradní nádrže,
vodní upravovače, regulační přípravky pro růst rostlin a
průmyslová hnojiva.

(35) reklamní, inzertní a propagační činnost, obchodní a
poradenské služby v oboru obchodu, reklamy, inzerce a
propagace, informační servis, pořádání reklamních a
obchodních výstav, a předváděcích akcí zboží a služeb,
distribuce zboží k reklamním účelům; (39) distribuční
činnost v oboru zábavních, odborných a vzdělávacích
tiskovin, publikací, zpráv a informací, vč. jejich expedice;
(42) polygrafické služby všeho druhu, odborné a
zprostředkovatelské služby v daném oboru.

(9) elektronické publikace, magnetické a optické nosiče
dat, data na strojově čitelných nosičích, zejména
magnetických a optických nosičích, např. CD-Worm, CD-
ROM, programy; (16) katalogy firem, služeb, a zboží,
počítačových programů, počítačových a informačních
systémů, periodika, tiskoviny, včetně reklamních a
propagačních, formuláře, návody a příručky, průvodní
dokumentace, informace o firmách, zboží a službách; (35)
propagace, kopírování, poskytování obchodních informací,
zprostředkování obchodních informací o firmách, agentry
informační, obchodní poradenství, příprava inzerce,
rozšiřování reklamních materiálů, zveřejňování reklamních
textů, pronájem reklamních ploch, podávání informací,
vydávání reklam na počítačových siťích, reklamní
kanceláře, reklamní inzerce, reklama rozhlasem nebo
televizí, inzeráty, propagační agentury, propagační
dokumentace běžné doplňování, propagační materiál, např.
letáky, prospekty, tiskoviny, vzorky, zprostředkování
obchodních informací o firmách; (38) agentury tiskové;
(41) zveřejňování a vydávání textů, kromě reklamních,
vydávání dat na magnetických a optických nosičích,
vystavování dat a databází na počítačových siťích, např.
INTERNET, vydávání informací, dat na strojně čitelných
nosičích, např. magnetických a optických nosičích,

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

29, 32, 33

7, 8, 9, 11

35, 41

1

35, 39, 42

9, 16, 35, 38, 41, 42

O 144531

O 144575

O 144736

O 144755

O 144762

O 144775

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

QN DOMOV s.r.o., V Olšinách 2, Praha 10, Česká
republika

O.K. CONZULT s.r.o., Náměstí Jiřího z Poděbrad
38/I, Poděbrady, Česká republika

Zásobování obchodu, v.o.s., Pražská 381, Mělník,
Česká republika

KM-PUBLICITY spol. s.r.o., U VODOJEMU 11a,
Praha 4, Česká republika

Tetra Heimtierbedarf GmbH & Co. KG,
Herrenteich 78, Melle, Německo

EUROPRESS,k.s., Viktora Huga 6, Praha 5, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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09.07.1999

09.07.1999

12.07.1999

12.07.1999

12.07.1999

13.07.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

09.07.1999

09.07.1999

12.07.1999

12.07.1999

12.07.1999

13.07.1999

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

RIVAL-VIJOLLA

MIMOLETTE

AVÍZO

ORIGINS

Pohyblivý domov

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Kendereški Dušan, patentový zástupce, Lidická
51, Brno

Sládek Jaroslav, advokát, Veverkova 1343/1, Hradec
Králové

Ing. Bocek Josef, patentový zástupce, Buriana 4A,
Havířov

Mgr. Petra de Brantes, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

(540)

vydavatelská a publikační činnost, vydávání katalogů, knih
časopisů, revue-vydávání; (42) počítačový hardware,
počítačové programování, vybavování korespondence,
služby výpočetní techniky, tvorba softwaru a bází dat,
zprostředkovatelská činnost v oblasti informací a služeb
výpočetní techniky, vytváření, instalace, spouštění a
aktualizace počítačových programů, pronájem času na
přístup do databází, počítačové programování, poradenství
v oblasti hardwaru a softwaru.

(3) kosmetika, zejména kosmetické prostředky pro
sportovce, masážní přípravky, repelentní prostředky,
výrobky pro autokosmetiku; (41) odborná školící činnost v
oblasti kosmetiky, přednášková činnost, organizace
konferencí, výstav a přednášek.

(29) sýry, mléko a jiné mléčné výrobky.

(29) maso, ryby, drůbež a zvěřina, masové výtažky, ovoce
a zelenina konzervované, sušené a zavařené, želé, džemy,
kompoty, vejce, mléko a mléčné výrobky; (31) čerstvé
ovoce a zelenina; (35) propagační činnost, reklama, pomoc
při řízení obchodní činosti, obchodní administrativa,
zprostředkovatelská obchodní činnost, kancelářské práce;
(39) doprava, balení a skladování zboží, organizování cest.

(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.

(5) cukrovinky s léčivými účinky, dietetické potraviny,
potraviny pro batolata a nemocné, vitamínové přípravky;
(29) konzervovaná, mražená, sušená nebo vařená zelenina,
ovoce a brambory, náplně a směsi pro přípravu jídel,
hotová jídla nebo polotovary a pomazánky na chléb,
zhotovené predevším z uvedených produktů, sušené
zeleninové naťě, čerstvé, mražené nebo konzervované
maso, ryby, drůbež a zvěřina, mořské ryby a korýši, náplně
a směsi pro přípravu jídel, hotová jídla nebo polotovary a
pomazánky na chléb, zhotovené především z uvedených
produktů, polévky, mléko, mléčné výrobky, zejména
máslo, sýry, smetana, jogurty, tvaroh, podmáslí, kefír,
mléko srážené sířidlem, náplně a směsi pro přípravu jídel,
hotová jídla nebo polotovary a pomazánky na chléb,
zhotovené především z uvedených produktů, mléčné
nápoje, marmelády, džemy, nakládaná zelenina, jedlé oleje
a tuky, náplně nebo směsi pro přípravu jídel, hotová jídla
nebo polotovary a pomazánky na chléb, zhotovené
především z uvedených produktů, hotové potraviny
vyrobené z bílkovinných látek jako přísady do jídel ve
formě kousků, v texturované nebo práškové formě; (30)
mouka, obiloviny, obilné výrobky pro lidskou výživu, rýže,
rýže ve varných sáčcích, předvařená nebo dehydrovaná
rýže, těstoviny, pomazánky na chléb, hotová jídla nebo
polotovary, slané a sladké zákusky, malá občerstvení nezi
jídly zhotovená převážně ze shora uvedených produktů,
případně doplněná brambory, masem, rybami, drůbeží,
zeleninou a kořením, čaj, káva, kávové náhražky, kakao,
čokoláda na pití, shora uvedené výrobky také ve formě
extraktů /tekutých nebo sušených/, jako nápoje, nápoje v
sáčcích a pro prodej v automatech, náplně do pečiva a
cukrářského zboží a náplně do dortů, vše skládající se
převážně z uvedených produktů, sirup z melasy, cukr, med,
omáčky, salátové dresingy, cukrovinky bez léčebných
účinků, zmrzliny, zmrzlinové krémy, zmrzlinové výrobky,
mražené cukrovinky, chléb, sladké pečivo včetně dortů,
sušenky a suchary, pečivo, sladkosti, dezerty, čokoláda,
kusové výrobky z čokolády, zákusky vyrobené z produktů
zahrnutých ve tř. 30; (32) minerální vody, šumivé nápoje a
jiné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje, džusy a ovocné
šťávy, sirupy a jiné přípravky k zhotovování nápojů.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

3, 41

29

29, 31, 35, 39

38, 41

5, 29, 30, 32

9, 16, 38

O 144780

O 144781

O 144825

O 144828

O 144840

O 144854

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Inform Net Partners, s.r.o., Šumavská 15, Brno,
Česká republika

VIJOLLA COSMETIC, spol.s r.o., Moravská 3,
Bratislava, Slovenská republika

Le Pont INTERNATIONAL, spol.s.r.o. Ing.
Doubrava Josef, Tř. kosmonautů 6, Olomouc, Česká
republika

EQUUS spol. s r.o., Smetanova 13, Český Těšín,
Česká republika

AVÍZO, a.s., Slavíkova 6142, Ostrava-Poruba, Česká
republika

Mars,Incorporated, 6885 Elm Street, Mc Lean,
Spojené státy americké, Virginia

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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13.07.1999

13.07.1999

13.07.1999

14.07.1999

14.07.1999

16.07.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

13.07.1999

13.07.1999

13.07.1999

14.07.1999

14.07.1999

16.07.1999

(540)

(540)

(540)

(540)

nový domov

Zelený domov

TOPRON

OLYMPIAN

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Reichel Pavel, Lopatecká 14, Praha 4

Ing. Reichel Pavel, Lopatecká 14, Praha 4

Ing. Reichel Pavel, Lopatecká 14, Praha 4

JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní třída 32, Praha
1

Ing. Vandělíková Jana, Bohemia Patent, Petrská 12,
Praha 1

(540)

(9) nosiče informací se záznamem zvuku a/nebo obrazu,
zejm. diskety, kompaktní disky, audiokazety a
videokazety, elektronický časopis; (16) tiskoviny, zejm.
časopisy, katalogy; (38) šíření informací elektronickými
sítěmi, zejm. prostřednictvím Internetu.

(9) nosiče informací se záznamem zvuku a/nebo obrazu,
zejm. diskety, kompaktní disky, audiokazety a
videokazety, elektronický časopis; (16) tiskoviny, zejm.
časopisy, katalogy; (38) šíření informací elektronickými
sítěmi, zejm. prostřednictvím Internetu.

(9) nosiče informací se záznamem zvuku a/nebo obrazu,
zejm. diskety, kompaktní disky, audiokazety a
videokazety, elektronický časopis; (16) tiskoviny, zejm.
časopisy, katalogy; (38) šíření informací elektronickými
sítěmi, zejm. prostřednictvím Internetu.

(1) chemické výrobky pro průmysl; (3) přípravky pro
bělení a jiné prostředky ku praní, přípravky pro čištění,
leštění, odmašťování a broušení, mýdla, parfumerie, vonné
oleje, kosmetika, zubní pasty; (5) dezinfekční přípravky,
deodoranty, osvěžovače vzduchu.

(7) generátorové soupravy, kontrolní panely pro
generátorové soupravy a jejich části.

(9) elektrické vypínače, přepínače, relé, jističe, výkonové
regulátory, usměrňovače proudu, konektory, spínače,
kondenzátory, odporníky, místní vypínače a spínače,
rozvodové skříně, rozvodové desky, pojistky pro
elektrický proud, bleskojistky, transformátory, regulátory
napětí, rotační měniče /elektrické/, suché články, mokré
články, akumulátory a baterie, fotonky, elektrické dráty,
elektrické kabely, fotografické přístroje a nástroje,
kinematografické přístroje, optické přístroje a nástroje,
telefonní přístroje, drátové komunikační přístroje, přístroje
pracující s nosným kmitočtem, přístroje využívající radiové
techniky, rozhlasové přístroje, radiokomunikační přístroje,
přístroje využívající radiové techniky, přístroje na dálkové
měření, nízkofrekvenční audio přístroje, video přístroje,
součástky pro komunikační přístroje a nástroje, EP desky
/gramofonové desky s prodlouženou dobou reprodukce/, LP
desky /dlouhohrající gramofonové desky/, kódované
magnetické karty, kódované magnetické fólie, kódované
magnetické pásky, kódované kompaktní disky,
metronomy, stínící kryty pro magnetické disky,
elekrostatické kopírovací přístroje, počítače /včetně
centrálních ovládacích jednotek, elektronické obvody pro
programové kódování dat, magnetické disky, magnetické
pásky a periferní zařízení k počítačům/, elektronové
mikroskopy, elektronické počítačové desky, textové
editory, fotosenzitivní elektronky, elektronky,
usměrňovací elektronky, výbojky, termistory, diody,
tranzistory, integrované obvody, velkoplošné integrované
obvody, video zařízení určené ke komerčnímu užití,
přístroje a nástroje pro zábavné účely, hrací automaty,
magnetická jádra, odporové dráty, elektrody, exponované
kinematografické filmy, exponované diapozitivy,
diapozitivy, diapozitivy včetně rámečků, nahrávací
přístroje, fotokopírovací přístroje, mechanické kalkulačky,
elektronické kalkulačky, šťítkové děrovací přístroje,
magnetické disky, optické disky, magneticko-optické
disky, CD ROMy, magnetické pásky a diskové paměti
všestranného použití kódující časopisy, knihy, noviny,
mapy, obrázky, vyobrazení, slovní a tiskové informace,
elektrické obvody, magnetické disky, optické disky,
magneticko-optické disky a CD ROMy, magnetické pásky
a diskové paměti všestranného použití určené ke kódování
videoherních programů určené k obchodním účelům,
videohry určené pro užití s televizním příjmačem,
eletronické obvody, magnetické disky, optické disky,
magneticko-optické disky, CD ROMy, magnetické pásky
určené ke kódování programů videoher pro jednotlivé
uživatele, kontroly, joysticky, paměťové karty, ovladače
hlasitosti, myši a další součástky, a vybavení pro videohry
určené pro osobní užití, arkádové hry, video hry uváděné v
činnost vhozením mince.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 16, 38

9, 16, 38

1, 3, 5

7

9

O 144855

O 144857

O 144858

O 144901

O 144910

O 144974

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

ECONOMIA a.s., Dobrovského 25, Praha 7, Česká
republika

ECONOMIA a.s., Dobrovského 25, Praha 7, Česká
republika

ECONOMIA a.s., Dobrovského 25, Praha 7, Česká
republika

Severochema, družstvo pro chemickou výrobu,
Vilová 333/2, Liberec, Česká republika

Caterpillar, Inc. společnost zřízená podle
zákonů států Delaware, 100 N.E. Adams Street,
Peoria, Spojené státy americké, Illinois

Kabushiki Kaisha Sony Computer
Entertainment, 1-1,Akasaka 7-chome,Minato-ku,
Tokyo, Japonsko

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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19.07.1999

19.07.1999

19.07.1999

19.07.1999

20.07.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

19.07.1999

19.07.1999

19.07.1999

19.07.1999

20.07.1999

(540)

(540)

(540)

(540)

HOBBY magazín Příloha
pro volný čas

SCARLET - COSMETIC

STUDENT AGENCY Učte
se jazyk v zemi, kde se jím

hovoří

STUDENT AGENCY

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Reichel Pavel, Lopatecká 14, Praha 4

Josef Majetič, Na Výsluní 845, Lanškroun

Patentservis Praha a.s., Jívenská 1273/1, Praha 4

Ing. Chlustina Jiří, UNIPATENT, J.Masaryka 43-47,
Praha 2-Vinohrady

Ing. Chlustina Jiří, UNIPATENT, J.Masaryka 43-47,
Praha 2-Vinohrady

JUDr. Bělohlávek Alexander, advokát, Jana Zajíce 32,
Praha 7

(540)

(540)

(9) nosiče informací se záznamem zvuku a/nebo obrazu,
zejm. audiokazety, videokazety, kompaktní disky; (16)
tiskoviny a polygrafické výrobky, zejména periodické
tiskoviny, časopisy; (38) šíření informací prostřednictvím
datových sítí.

(3) masážní krémy, odličovací gely, opalovací přípravky,
pleťová čistící mléka, pleťová tonika, pleťové masky,
pleťové noční a denní krémy a gely, šampony, tělová
mléka a krémy, vlasové kondicionéry, vlasové masky a
zábaly, vlasové regenároty, vlasové stimulátory.

(7) čistící filtry ochlazování vzduchu (pro motory); (11)
svítidla pro vozidla, jmenovitě koncová světla, signální
žárovky, vnitřní svítidla, osvětlení poznávacích značek,
stropní svítidla, blatníková svítidla, zpětné reflektory,
obrysová světla, mlhovky, světlomety, brzdová světla,
odrazové reflektory, dálková světla, hledací světlomety,
rohová světla, světla pro zemědělská vozidla, světla pro
sněžná vozidla, vytápěcí tělesa pro automobily; (12)
automobily, motocykly a jejich části a příslušenství
zařazené ve tř. 12, sněhové řetězy, řetězy (automobilů),
tlumiče, motory pro automobily, čelní skla, spínače
ukazatelů směru, zpětná zrcátka, postranní zrcátka, stěrače
čelních skel, volanty, uzávěry plnicích hrdel, písty,
výfukové trubice, brzdová obložení, ojnice, válce, sirény
pro couvání, spojky, silou hnané řemeny ventilátorů jako
součásti automobilových motorů, šetřiče benzínu, chladiče,
díly karoserií.

(35) inzertní, reklamní a propagační služby,
zprostředkovatelské a obstaravatelské služby týkající se
reklamy, zprostředkování AU PAIR pobytů v zahraničí;
(39) služby poskytované v souvislosti se všemi druhy
dopravy, činnost cestovní kanceláře - informace o
cestování, jízdních tarifech, řádech a způsobech dopravy,
zprostředkování dopravních služeb; (41) výchovná a
zábavní činnost, vydavatelství a nakladatelství, školicí
činnost, pořádání kurzů, jazykových pobytů,
zprostředkování jazykových pobytů v zahraničí; (42)
ubytovací a stravovací služby a jejich zprostředkování,
grafické práce.

(35) inzertní, reklamní a propagační služby,
zpostředkovatelské a obstaravatelské služby týkající se
reklamy, zprostředkování AU PAIR pobytů v zahraničí;
(39) služby poskytované v souvislosti se všemi druhy
dopravy, činnost cestovní kanceláře - informace o
cestování, jízdních tarifech, řádech a způsobech dopravy,
zprostředkování dopravních služeb; (41) výchovná a
zábavní činnost, vydavatelství a nakladatelství, školicí
činnost, pořádání kurzů, jazykových pobytů,
zprostředkování jazykových pobytů v zahraničí; (42)
ubytovací a stravovací služby a jejich zprostředkování,
grafické práce.

(32) minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje
nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, sirupy a jiné
přípravky ke zhotovování nápojů.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 16, 38

3

7, 11, 12

35, 39, 41, 42

35, 39, 41, 42

32

O 144992

O 145001

O 145009

O 145010

O 145045

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

NTISK, a.s., U Stavoservisu 1, Praha 10, Česká
republika

CPN spol.s r.o. Hradec Králové výrobní závod ,
Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí, Česká republika

T.Y.C., BROTHER INDUSTRIAL Co., Ltd., No. 72-
2, Shin Leh Road, Tainan, Taiwan

STUDENT AGENCY, s.r.o., Bašty 2, Brno, Česká
republika

STUDENT AGENCY, s.r.o., Bašty 2, Brno, Česká
republika

Toma Trade, spol. s r.o., Zahradníčkova 1127, Praha
5, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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21.07.1999

21.07.1999

21.07.1999

22.07.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

21.07.1999

21.07.1999

21.07.1999

22.07.1999

(540)

(540)

(540)

(540)

CERONE

ARCTIC ICE

KŘUPSI

BIDÝLKO

(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

(1) regulátor růstu rostlin.

(3) nemedikované toaletní přípravky, kosmetika, parfémy,
nemedikované přípravky pro použití před, během a po
holení, přípravky na vlasy, prostředky pro čištění zubů a
ústní hygienu, toaletní mýdla a šampony, nemedikované
přípravky pro použití při koupeli nebo pro sprchování,
zásypy a pudry, depilační přípravky, antiperspiranty,
deodoranty pro osobní potřebu, toaletní přípravky.

(29) ovoce a zelenina, konzervované, sušené a zavařené,
želé, džemy, kompoty (to vše jako součást výrobků třídy
30), mléčné výrobky, nápoje na bázi mléka a kysané
mléčné výrobky (s obsahem obilnin); (30) výrobky z
obilnin, müsli, extrudované obiloviny, pečivo, chléb,
cukrovinky, čokoláda, bonbony, výrobky z kakaa s
obsahem obilnin, oplatky, sušenky, led pro osvěžení.

(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, 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 exponované, 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 papírových ze
třídy 16, informace a data 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 inforamční 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, hry
papírové, 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, papírové
hračky, školní sešity, skicáky, tužky, pastelky, tuhy, gumy,
ořezávátka, ořezávátka strojky, penály, papírové tašky,
umělohmotné tašky, papírové kapesníky, hlavolamy
papírové, 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 databázové 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 jakéhkoliv 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 charakteru, informačních produktů
reklamního charakteru, multimediálních informací,
komerční využití Internetu v oblastech komerčních
internetových médií a vyhledávacích služeb, on-line
inzerce, marketing a obchod, činnost reklamní agentury,
zprostředkování v obchodních vztazích,
zprostředkovatelská činnost v obchodu a průmyslu,
merchadising, 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
elektornických 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 a knih v elektronické podobě prostřednictvím
informační nebo datové nebo elektronické nebo
komunikační nebo počítačové sítě, zejm.Internetu, pomocí
satelitů aj., služby na Internetu, organizační a technické
zabezpečovací televizního vysílání, komunikace,

(511)

(511)

(511)

(511)

1

3

29, 30

9, 16, 35, 38, 41

O 145075

O 145076

O 145077

O 145085

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

RHONE-POULENC AG COMPANY INC, 2 T.W.
Alexander Drive, Research Triangle Park, Spojené
státy americké, North Carolina

THE GILLETTE COMPANY, Prudential Tower
Building, Boston, Spojené státy americké,
Massachusetts

EMCO s.r.o., Žirovnická 2389, Praha 10, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)
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22.07.1999

22.07.1999

(220)

(220)

(320)

(320)

22.07.1999

22.07.1999

(540) SKOPIČINY

(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

(540)

poradenská činnost v oblasti sdělovacích prostředků,
informačních služby; (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.

(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 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, 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 exponované, 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 papírových ze třídy 16, informace a data
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 inforamční 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, hry papírové, 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, papírové hračky, školní sešity, skicáky,
tužky, pastelky, tuhy, gumy, ořezávátka, ořezávátka
strojky, penály, papírové tašky, umělohmotné tašky,
papírové kapesníky, hlavolamy papírové, 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 databázové 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 jakéhkoliv 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 charakteru, informačních produktů
reklamního charakteru, multimediálních informací,
komerční využití Internetu v oblastech komerčních
internetových médií a vyhledávacích služeb, on-line
inzerce, marketing a obchod, činnost reklamní agentury,
zprostředkování v obchodních vztazích,
zprostředkovatelská činnost v obchodu a průmyslu,
merchadising, franchising, pomoc při využívání a řízení
obchodních 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
elektornických 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 a knih v elektronické podobě prostřednictvím
informační nebo datové nebo elektronické nebo
komunikační nebo počítačové sítě, zejm.Internetu, pomocí
satelitů aj., služby na Internetu, organizační a technické
zabezpečovací televizního vysílání, komunikace,
poradenská činnost v oblasti sdělovacích prostředků,
informačních služby; (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.

(511)

(511)

9, 16, 35, 38, 41

6, 19, 40

O 145086

O 145092

(210)

(210)

(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

(510)
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22.07.1999

22.07.1999

23.07.1999

23.07.1999

23.07.1999

27.07.1999

28.07.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

22.07.1999

22.07.1999

23.07.1999

23.07.1999

23.07.1999

27.07.1999

28.07.1999

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

KOBE

DAWN

Waterbrake

MERITUM

HYPERLINK

HUTNÍ PROJEKT
FRÝDEK MÍSTEK

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Jandová Marie, Nerudova 1095, Kuřim

AK Winter & spol., Sněmovní 7, Praha 1

JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní třída 32, Praha
1

Müller Václav, patentový zástupce, Filipova 2016,
Praha 4

JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní třída 32, Praha
1

Ing. Holas Antonín, A.Holas & partner PATENTOVÁ
A ZNÁMKOVÁ KANCELÁŘ, Křížová 4, Brno

(590) Barevná

(540)

(6) dveře, dveřní klepadla, dveřní kliky, dveřní rámy,
dveřní zarážky, dveřní zárubně, dveřní zástrčky, kování na
dveře, kování na okna, křídlová okna (vyhlídky), okenice,
okenní rámy, okenní zarážky, okna, panty, závěsy, prahy,
stavební konstrukce, vnější žaluzie, vrata - veškeré uvedené
výrobky z kovu, dveřní uzávěry (s výjimkou elektrických),
otevírače dveří (s výjimkou elektrických); (19) dveře,
dveřní zárubně, konstrukce, lišty, markýzy, okna, okenice,
okénka dveřní, prahy dveřní, rámy na okna, rolety
venkovní, stavby přenosné, vrata - veškeré uvedené
výrobky z nekovových materiálů, sklo na okna; (40)
mechanické opracování plastických hmot, laminování,
montáž materiálů na objednávku (pro třetí osoby),
tónování skla, vodovzdorná impregnace látek,
vodovzdorná úprava látek.

(9) přístroje a nástroje vědecké, elektrické, fotografické,
navigační, geodetické, optické přístroje a nástroje k vážení,
měření, signalizovaní, pro účely kontrolní, záchranné, pro
výuku, automatické přístroje uváděné v činnost vhozením
mince nebo známky, stroje pro záznam, přenos a
reprodukci zvuku nebo obrazu.

(3) bělicí přípravky a jiné látky k použití při praní, čisticí,
leštící, odmašťovací a brusné přípravky, přípravky k údržbě
a ošetření tkanin, avivážní přípravky, přípravky k mytí,
čištění a údržbě nádobí, mýdla.

(9) elektromagneticky kompatibilní systémy (EMC) a
systémy s vysokonapěťovou odolností; (37) montáže,
opravy a servis výrobků uvedených ve třídě 9.

(6) kovové ventily pro vodovodní potrubí; (9) měřící
přístroje na měření množství průtoku nebo rychlosti
průtoku kapalin, elektronické řídící, regulační a kontrolní
přístroje, teplotní čidla, regulační pohony pro ventily,
bezpečnostní uzavírací zařízení pro kapaliny, především
vodu, sestavené z dílů uvedených výše; (11) aparáty a
přístroje pro zpracování vody, regulátory tlaku a ventily,
zejména bezpečnostní uzavírací zařízení pro kapaliny,
zejména pro vodu.

(9) magnetické nosiče; (42) programování.

(9) diskety a CD-ROM, software, počítačový hardware,
magnetické a optické disky; (35) reklamní a propagační
činnost s využitím sítě INTERNET, poskytování on-line
informací, zejména prostřednictvím Internetu; (41)
vydávání knih, časopisů a periodik, zejména na nosných
médiích INTERNET; (42) počítačové programování,
tvorba softwaru, pronájem počítačového softwaru, rozbor
počítačových systémů, aktualizace počítačových
programů,  pronajímání paměťového a diskového prostoru
pro počítačová data na Internetu.

(6) kovové materiály jako trubky, potrubí, ocelové profily,
kovové konstrukce, plechy a výrobky z plechu; (7) stroje,
soustrojí a jejich součásti, zejména obráběcí a tvářecí stroje,
lisy, kompresory, čerpadla; (9) měřící a regulační technika,
zejména pro kontrolu a řízení provozu energetických,
technologických a ekologických celků, trafostanic,
rozvodů a měníren; (11) přístroje a zařízení pro
osvětlování, topení, chlazení, sušení, ventilaci, distribuci
vody, plynu a dalších médií; (19) nekovové stavební
materiály, zejména beton, železobeton, panely, cihly, sklo,

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9

3

9, 37

6, 9, 11

9, 42

9, 35, 41, 42

6, 7, 9, 11, 19, 20, 27, 35, 36, 37, 42

O 145099

O 145102

O 145133

O 145139

O 145140

O 145209

O 145252

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Gromathic s.r.o., Tišnovská 305, Kuřim, Česká
republika

DATART Int., spol. s r.o., V tůních 8, Praha 2, Česká
republika

The Procter & Gamble Company, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Spojené státy americké,
Ohio

Bretšnajdr Robert, č.p. 319, Moravský Písek, Česká
republika

Siemens Building Technologies AG,
Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich, Švýcarsko

MERITUM SOFTWARE s.r.o., Novorossijská 3,
Praha 10, Česká republika

COMPUTER PRESS, a.s., Hornocholupická 2, Praha
4, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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28.07.1999

28.07.1999

29.07.1999

30.07.1999

30.07.1999

30.07.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

28.07.1999

28.07.1999

29.07.1999

30.07.1999

30.07.1999

30.07.1999

(540)

(540)

Impuls 99

RENAULT REVUE

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Michálek Zdeněk, Francouzská 1186, Kopřivnice

JUDr. Šturm Karel, Advokátní kancelář Šturm, Mottl a
partneři, Rybná 15, Praha 1

Patentservis Praha a.s., Jívenská 1273/1, Praha 4

JUDr. Otakar Švorčík, Společná advokátní kancelář
Všetečka Zelený Švorčík Kalenský, Hálkova 2, Praha
2

(540)

(540)

(540)

(540)

dřevo, plastické hmoty, včetně staveb a konstrukcí z
nekovových materiálů, podlahy nekovové; (20) vybavení
staveb, zejména nábytek dřevěný, kovový, plastový; (27)
podlahové krytiny; (35) služby v obchodní administrativě
spojené s projektováním, dodávkou a realizací staveb jako
vyřizování stavebních, hygienických, ekologických a
jiných souvisejících povolení; (36) pronájem nemovitostí a
nebytových prostor, zajišťování odhadů nemovitostí; (37)
provádění, údržba a modernizace staveb všeho druhu,
zejména koksárenských a strojírenských technologických
celků, halových objektů, ekologických staveb jako
odprašovacích zařízení, neutralizačních stanic,
biologických čistíren odpadních vod, dále kotelen a
výtopen, výměníkových stanic, kompresoroven, staveb
vodního hospodářství, teplofikace a plynofikace,
trafostanic, rozvoden a měníren, automatických systémů
řízení technologických procesů, inženýrských sítí,
vzduchotechnických a klimatizačních zařízení, kolejových
a silničních dopravních systémů, staveb občanské
vybavenosti, včetně demolic všech výše uvedených staveb;
(42) inženýrská, projektová a poradenská činnost ve
stavebnictví zejména v oblasti koksárenských a
strojírenských technologických celků, halových objektů,
ekologických staveb jako odprašovacích zařízení,
neutralizačních stanic, biologických čistíren odpadních vod,
dále kotelen a výtopen, výměníkových stanic,
kompresoroven, staveb vodního hospodářství, teplofikace
a plynofikace, trafostanic, rozvoden a měníren,
automatických systémů řízení technologických procesů,
inženýrských sítí, vzduchotechnických a klimatizačních
zařízení, kolejových a silničních dopravních systémů,
staveb občanské vybavenosti, včetně demolic všech výše
uvedených staveb.

(41) vydavatelská činnost.

(9) baterie pro vozidla.

(16) tiskoviny, časopisy, periodika, knihy, papír a výrobky
z papíru, papírnické zboží, fotografie, kancelářské potřeby,
učební a školní potřeby a pomůcky, krací karty, obalové
materiály z plastických hmot.

(16) knihy, noviny, časopisy; (35) vydávání reklamních,
náborových a inzertních textů; (41) vydávání knih, novin
a časopisů.

(16) knihy, noviny, časopisy; (35) vydávání reklamních,
náborových a inzertních textů; (41) vydávání knih, novin
a časopisů.

(16) knihy, noviny, časopisy; (35) vydávání reklamních,
náborových a inzertních textů; (41) vydávání knih, novin

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

41

9

16

16, 35, 41

16, 35, 41

16, 35, 41

O 145257

O 145259

O 145330

O 145366

O 145367

O 145368

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., Třída
28.října 1495, Frýdek-Místek, Česká republika

MUDr. Stránský Martin, Národní 9, Praha 1, Česká
republika

KOREA STORAGE BATTERY LTD., 40-42,
Daehwa-dong, Daeduck-ku, Daejon, Jižní Korea

RENAULT société anonyme, Boulogne-Billancourt,
Francie

PODNIKATELSKÝ SERVIS s.r.o., Sv. Ducha 5,
Krnov, Česká republika

PODNIKATELSKÝ SERVIS s.r.o., Sv. Ducha 5,
Krnov, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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30.07.1999

30.07.1999

02.08.1999

02.08.1999

02.08.1999

02.08.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

30.07.1999

30.07.1999

02.08.1999

02.08.1999

02.08.1999

02.08.1999

(540)

(540)

FLORIAN

WALLY POZNÁVÁ SVĚT

(740)

(740)

(740)

Machatová Marcela Mgr., Pospíšilova 2, Praha 3

Machatová Marcela Mgr., Pospíšilova 2, Praha 3

JUDr. Čermák Karel, Čermák, Hořejš, Vrba - advokátní
a patentová kancelář, Národní 32, Praha 1

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(554) Prostorová

(540)

(540)

(540)

a časopisů.

(35) reklamní, náborová a inzertní činnost; (41) vydávání
knih, novin a časopisů, reklamních, náborových a
inzertních textů.

(9) hasicí přístroje; (34) tabák, doutníky, cigarety, kuřácké
zapalovače; (41) školení požární ochrany; (42)
pohostinství, restaurace a cukrárna, kadeřnický a
kosmetický salon, ubytovací služby, hotel.

(33) likéry; (42) odborné poradenství, konzultační služby a
provádění odborných zkoušek v oboru likérů, výzkum a
vývoj v daném oboru.

(16) tiskoviny všeho druhu, periodický a neperiodický tisk,
zejména časopisy, noviny, knihy, prospekty, plakáty,
fotografie, pohlednice, dopisnice, dopisní papíry,
kalendáře, knihařské výrobky, propagační materiály a

předměty z papíru, zejména letáky, brožury, obtisky,
pexesa, obalový materiál z papíru a plastických hmot,
tiskařské typy a štočky, ozdobné předměty z papíru; (35)
reklamní, inzertní a propagační činnost, informační servis,
pořádání reklamních a obchodních výstav, předváděcích
akcí zboží a služeb, distribuce zboží k reklamním účelům,
obchodní a zprostředkovatelské služby v oboru polygrafie,
rozmnožovací služby; (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, zvukových a audiovizuálních
nosičů, obstaravatelská a zprostředkovatelská činnost v
tomto oboru, produkční a agenturní činnost v oblasti
zábavy, výchovy a kultury, pořádání zíbavních soutěží,
zájmových klubů a společenských akcí, pořádání módních
přehlídek; (42) polygrafické služby všeho druhu, zejména
tiskařské, odborné zprostředkovatelské a poradenské služby
v oboru polygrafie.

(33) lihoviny.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

35, 41

9, 34, 41, 42

32, 33, 42

16, 35, 39, 41, 42

33

33

O 145369

O 145373

O 145440

O 145452

O 145454

O 145455

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

PODNIKATELSKÝ SERVIS s.r.o., Sv. Ducha 5,
Krnov, Česká republika

PODNIKATELSKÝ SERVIS s.r.o., Sv. Ducha 5,
Krnov, Česká republika

JASE, spol.s r.o., Havlíčkova 14, Sedlčany, Česká
republika

Dytrychová Jana, Kamnná 19, Cheb, Česká republika

EUROPRESS, k.s., Viktora Huga 6, Praha 5, Česká
republika

JAN BECHER KARLOVARSKÁ BECHEROVKA
a.s., T.G.Masaryka 57, Karlovy Vary, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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03.08.1999

04.08.1999

04.08.1999

04.08.1999

05.08.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

04.02.1999

04.08.1999

04.08.1999

04.08.1999

05.08.1999

(540) WHOLESALE.AUTOBYTE
L.COM

(740)

(740)

(740)

JUDr. Čermák Karel, Čermák, Hořejš, Vrba - advokátní
a patentová kancelář, Národní 32, Praha 1

Patentservis Praha a.s., Jívenská 1273/1, Praha 4

JUDr. Vítek Miroslav, Patentová a známková
kancelář, Neumannova 54, Brno

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(33) lihoviny.

(35) reklamní služby včetně pomoci při prodeji zboží a
služeb jiných subjektů usnadňováním komunikace mezi
jednotlivci a maloobchodníky.

(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) elektrické a elektronické přístroje, zejména běžná
kancelářská a výpočetní technika (tiskárny, kopírky, faxy,
modemy, scannery, počítače a servery), vč. operačního a
aplikačního programového vybavení, technologie
zabezpečovacích systémů ( elektrické zabezpečovací
ústředny vč. periferií, tj. čidel, klávesnic vč. bezdrátových,
technologie protipožárních systémů vč. elektrické
protipožární ústředny, rozvaděče, telefonní ústředny,
telefonní přístroje, domácí telefony, technologie
kartových kontrolních a přístupových systémů,
technologie kamerových monitorovacích systémů,
technologie společného televizního a rozhlasového okruhu,
technologie strukturovaných kabelážních systémů a
technologie počítačových sítí jako jsou rozbočovače (hub)
a přepínače (switch), směrovače (router), opakovače
(repeater), konvertory, transceivery, technologie místního
rozhlasu a ozvučení, zařízení pro signalizaci a komunikaci
hlasovou i obrazovou, technologie měřících, řídících a
regulačních systémů a ostatní slaboproudé systémy pro
inteligenci budov; (35) poradenství při provozu a řízení
obchodní činnosti; (37) elektroinstalatérství (instalace,
opravy, servis, údržba), instalace, opravy, servis a údržba
elektroniky, slaboproudých a regulačních systémů vč.
inteligence budov a provozů; (42) technické poradenství,
diagnostika a měření elektrických a elektronických
zařízení, kabelážních systémů a kabelů optických a
metalických, tvorba software, projektování v oblasti
elektro ( silnoproud i slaboproud) a elektrosystémů a
měření a regulace, inženýrská činnost.

(3) přípravky, bělící, prací, čistící, na leštění, odmašťování.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

35

7, 37

9, 35, 37, 42

3

32

O 145475

O 145489

O 145493

O 145539

O 145564

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

JAN BECHER KARLOVARSKÁ BECHEROVKA
a.s., T.G.Masaryka 57, Karlovy Vary, Česká republika

autobytel.com inc., a Delaware corporation ,
18872 MacArthur Boulevard, Irvine, Spojené státy
americké, California

PUPMA a.s., Stromovka 3, Brno, Česká republika

Ing. Vladimír Kraus, Zátišská 24, Praha 4, Česká
republika

Vacek Martin, Kostelec u Holešova, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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06.08.1999

06.08.1999

06.08.1999

06.08.1999

10.08.1999

13.08.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

06.08.1999

06.08.1999

06.08.1999

06.08.1999

10.08.1999

(540) MILLENIUM

(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., Jívenská 1273/1, Praha 4

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

(590)

(590)

(590)

Barevná

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(32) pivo.

(9) počítačový hardware, zejména centrální jednotky,
počítačové periferie, integrované obvody, počítačový
software, zejména pro slovní zpracování, tabulkové
výpočty, přenos dat, databáze managementu, pro
účetnictví, obchod, video hry, pro počítačovou grafiku a
překlady, zařízení pro audio přenos a audio záznam,
zejména čisté magnetické počítačové pásky a počítačové
disky, elektrické přenosové stroje a zařízení, zejména rádia
a satelitní talíře, audio frekvenční přístroje, zejména
magnetofony pro záznam i přenos zvuku, gramofonové
přístroje pro záznam i přenos zvuku, compact disc
přehrávače, CD-ROM jednotky, CD-R jednotky, CD-RW
jednotky, zapisovací programy pro zápis dat na CD-R,
zapisovací programy pro zápis dat na CD-RW, části a
příslušenství pro elektrické přenosové přístroje a zařízení,
zejména mikrofony, přehrávací magnetické disky a pásky,
gramofonové desky a kompaktní disky, vše týkající se
hudby a zvuku pro vzdělávací a zábavní účely na poli
matematiky, fyziky, vědy, chemie, jazyků, poezie,
komedie a prózy, on-line publikace.

(36) služby v oblasti nemovitostí zejména
zprostředkovatelské, investice do nemovitostí včetně

služeb v oblasti odhadů a oceňování, pronájem nemovitostí,
služby pronájmu a řízení, rozvoj služeb při správě
nemovitostí, hypotéky (poskytování půjček) na
nemovitosti, bankovní služby při investování do
nemovitostí, hypotekární záruka, akvizice a prodej
obchodních a bytových nemovitostí, pojištění a finanční
služby vztahující se k nemovitostem a realitám,
poradenství, informace a poradenské služby týkající se
všech shora zmíněných služeb.

(21) sklo.

(21) sklo.

(28) stolní deskové hry s výjimkou her s motivy koní a
koňských dostihů.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9

36

21

21

28

O 145602

O 145614

O 145617

O 145619

O 145677

O 145787

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

LABATT INTERNATIONAL LIMITED, 303
Richmond Street, London, Ontario, Kanada

SHINANO KENSHI KABUSHIKI KAISHA, 1078,
Ooza Kamimaruko, Maruko-Machi, Nagano, Japonsko

INSIGNIA IP INC., 300 Delaware Avenue, Suite 900,
Wilmington, Spojené státy americké, Delaware

CRISTALLINEX s.r.o., Kochánov č.p.11, Světlá nad
Sázavou, Česká republika

CMG - Pecina Glass, Trpišovice 10, Ledeč nad
Sázavou, Česká republika

JAKS,spol.s r.o., Slavíkova 18, Praha 3, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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16.08.1999

16.08.1999

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

13.08.1999

16.08.1999

16.08.1999

(540)

(540)

(540)

Šunka Mozart

Čtveráci

Divá Bára

(740)

(740)

JUDr. Bílek Vladislav, Čsl. legií 143/I, Klatovy

Lukajová Dana, patentový zástupce, Advokátní a
patentová kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Petrská
12, Praha 1

(29) masné výrobky.

(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, 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, hudební díla
na nosičích, audiovizuální díla v digitální podobě, filmy
exponované, 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 v elektronické
podobě na nosičích nebo v elektronických, datových,
informačních, a komunikačních sítích, 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 v elektronické podobě, 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, hry papírové,
poznámkové bloky, desky na spisy, pořadače, omalovánky,
activity books (plánovací záznamníky), balicí 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,
školní tašky, umělohmotné tašky, papírové kapesníky,
hlavolamy papírové, 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 reklamního charakteru,
multimediálních informací komerčního charakteru, on-line
inzerce, marketing a obchod, 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, zejm. Internetu,
pomocí satelitů aj., služby na Internetu související s
televizním vysíláním, organizování a technické
zabezpečování televizního vysílání, komunikace,
poradenská činnost v oblasti sdělovacích prostředků,
informační služby; (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.

(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, 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

(511)

(511)

(511)

29

9, 16, 35, 38, 41

9, 16, 35, 38, 41

O 145849

O 145850

(210)

(210)

(730)

(730)

BILBO a.s., Skyřická 1, Most, Česká republika

CET 21, s.r.o., V Jámě 12, Praha 1, Česká republika

(510)

(510)

(510)
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16.08.1999(220)
(320) 16.08.1999

(540) Tančírna

(740) Lukajová Dana, patentový zástupce, Advokátní a
patentová kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Petrská
12, Praha 1

nenahrané, audiokazety nahrané i nenahrané, audiovizuální
programy, audioprogramy, audiovizuální díla, hudební díla
na nosičích, audiovizuální díla v digitální podobě, filmy
exponované, 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 v elektronické
podobě na nosičích nebo v elektronických, datových,
informačních, a komunikačních sítích, 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 v elektronické podobě, 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, hry papírové,
poznámkové bloky, desky na spisy, pořadače, omalovánky,
activity books (plánovací záznamníky), balicí 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,
školní tašky, umělohmotné tašky, papírové kapesníky,
hlavolamy papírové, 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 reklamního charakteru,
multimediálních informací komerčního charakteru, on-line
inzerce, marketing a obchod, 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, zejm. Internetu,
pomocí satelitů aj., služby na Internetu související s
televizním vysíláním, organizování a technické
zabezpečování televizního vysílání, komunikace,
poradenská činnost v oblasti sdělovacích prostředků,
informační služby; (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.

(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, 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, hudební díla
na nosičích, audiovizuální díla v digitální podobě, filmy
exponované, 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 v elektronické
podobě na nosičích nebo v elektronických, datových,
informačních, a komunikačních sítích, 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 v elektronické podobě, 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, hry papírové,
poznámkové bloky, desky na spisy, pořadače, omalovánky,
activity books (plánovací záznamníky), balicí 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,
školní tašky, umělohmotné tašky, papírové kapesníky,
hlavolamy papírové, těžítka na papíry, tiskoviny,
tiskopisy, časopisy, periodika, knihy, databázové produkty
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16.08.1999(220)
(320) 16.08.1999

(540) XXL na Sucho

(740) Lukajová Dana, patentový zástupce, Advokátní a
patentová kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Petrská
12, Praha 1

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 reklamního charakteru,
multimediálních informací komerčního charakteru, on-line
inzerce, marketing a obchod, 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, zejm. Internetu,
pomocí satelitů aj., služby na Internetu související s
televizním vysíláním, organizování a technické
zabezpečování televizního vysílání, komunikace,
poradenská činnost v oblasti sdělovacích prostředků,
informační služby; (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.

(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, 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, hudební díla
na nosičích, audiovizuální díla v digitální podobě, filmy
exponované, 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 v elektronické
podobě na nosičích nebo v elektronických, datových,
informačních, a komunikačních sítích, 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 v elektronické podobě, 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, hry papírové,
poznámkové bloky, desky na spisy, pořadače, omalovánky,
activity books (plánovací záznamníky), balicí 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,
školní tašky, umělohmotné tašky, papírové kapesníky,
hlavolamy papírové, 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 reklamního charakteru,
multimediálních informací komerčního charakteru, on-line
inzerce, marketing a obchod, 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
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17.08.1999

18.08.1999

(220)

(220)

(320)

(320)

15.03.1999

18.08.1999

(540) ANDÍLCI

(740)

(740)

Lukajová Dana, patentový zástupce, Advokátní a
patentová kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Petrská
12, Praha 1

JUDr.Ing. Milan Hořejš, Národní 32, Praha 1

(540)

periodik a knih v elektronické podobě prostřednictvím
informační nebo datové nebo elektronické nebo
komunikační nebo počítačové sítě, zejm. Internetu,
pomocí satelitů aj., služby na Internetu související s
televizním vysíláním, organizování a technické
zabezpečování televizního vysílání, komunikace,
poradenská činnost v oblasti sdělovacích prostředků,
informační služby; (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.

(7) pračky na prádlo a oděvy, pračky-sušičky na prádlo a
oděvy, myčky nádobí; (11) sušičky na prádlo a oděvy,
ledničky, mrazničky, sporáky elektrické, elektricky
vyhřívané police, pece pro domácnost, mikrovlnné trouby;
(36) pojišťování, záruky, finanční záležitosti, peněžní
záležitosti, nemovitosti; (37) opravy domácích spotřebičů,
jejich instalace, servis po prodeji a údržba.

(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 pro přístroje 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,
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, hry papírové, 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, papírové hračky, školní sešity, skicáky,
tužky, pastelky, tuhy, gumy, ořezávátka, ořezávátka
strojky, penály, papírové tašky, školní tašky,
umělohmotné tašky, papírové kapesníky, hlavolamy
papírové, 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 bublinové (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 všeho druhu, informačních produktů reklamního
charakteru, multimediálních informací, komerční využití
Internetu v oblastech komerčních internetových médií a
vyhledávacích služeb, on-line inzerce, marketing a obchod,
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,
diskusních 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, zejm. Internetu,
pomocí satelitů aj., služby na Internetu, organizování a
technické zabezpečování televizního vysílání, komunikace,
poradenská činnost v oblasti sdělovacích prostředků,
informační služby, zpravodajské služby; (41) nakladatelství
a vydavatelství, ediční činnost, publikační činnost,

(511)

(511)

7, 11, 36, 37

9, 16, 35, 38, 41

O 145899

O 145922

(210)

(210)

(730)

(730)

CET 21, s.r.o., V Jámě 12, Praha 1, Česká republika

WHIRPOOL EUROPE S.R.L., Via G.Borghi 27,
Comerio 21025, Varese, Itálie

(510)

(510)
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18.08.1999

18.08.1999

(220)

(220)

(320)

(320)

18.08.1999

18.08.1999

(540) VEČEŘE!

(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

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.

(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 pro přístroje 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,
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, hry papírové, 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, papírové hračky, školní sešity, skicáky,
tužky, pastelky, tuhy, gumy, ořezávátka, ořezávátka
strojky, penály, papírové tašky, školní tašky,
umělohmotné tašky, papírové kapesníky, hlavolamy
papírové, 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 bublinové (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 všeho druhu, informačních produktů reklamního
charakteru, multimediálních informací, komerční využití
Internetu v oblastech komerčních internetových médií a
vyhledávacích služeb, on-line inzerce, marketing a obchod,
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,
diskusních 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, zejm. Internetu,
pomocí satelitů aj., služby na Internetu, organizování a
technické zabezpečování televizního vysílání, komunikace,
poradenská činnost v oblasti sdělovacích prostředků,
informační služby, zpravodajské služby; (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.

(511)

(511)

9, 16, 35, 38, 41

32, 42

O 145925

O 145931

(210)

(210)

(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
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18.08.1999

18.08.1999

(220)

(220)

(320)

(320)

18.08.1999

18.08.1999

(540) FLEK

(740)

(740)

Patentservis Praha a.s., Jívenská 1273/1, Praha 4

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

(540)

(540)

(32) pivo, nealkoholické nápoje; (42) gastronomické
aktivity.

(30) pizza výrobky z pizzy, přípravky pro výrobu
(přípravu) pizzy, polevy, omáčky, koření a příchutě, těsto
na pizzu a mouka na pizzu, těstoviny a jídla na bázi
těstovin, hotová jídla a rychlé občerstvení, deserty a
pudinky, zmrzlina, koláče, káva, čaj, cukr, nápoje na bázi
čokolády nebo kávy, chléb, česnekový chléb, špagety; (42)
restaurační a zásobovací služby v oblasti samoobslužných
restaurací a rychlých občerstvení (automatů) barů a
kaváren.

(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 pro přístroje 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,
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, hry papírové, 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, papírové hračky, školní sešity, skicáky,
tužky, pastelky, tuhy, gumy, ořezávátka, ořezávátka
strojky, penály, papírové tašky, školní tašky,
umělohmotné tašky, papírové kapesníky, hlavolamy
papírové, 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 bublinové (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 všeho druhu, informačních produktů reklamního
charakteru, multimediálních informací, komerční využití
Internetu v oblastech komerčních internetových médií a
vyhledávacích služeb, on-line inzerce, marketing a obchod,
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,
diskusních a informačních pořadů, výměna zpráv, šíření,
výměna nebo získávání zpráv a informací, šíření

(511)

(511)

30, 42

9, 16, 35, 38, 41

O 145947

O 145949

(210)

(210)

(730)

(730)

Pivovarský dům, spol. s r.o., Lípová 15, Praha 2,
Česká republika

PizzaExpress PLC, 7 McKay Trading Estate, Kensal
Road, London, Velká Británie

(510)

(510)

(510)
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20.08.1999

20.08.1999

20.08.1999

23.08.1999

23.08.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

20.08.1999

20.08.1999

20.08.1999

23.08.1999

23.08.1999

(540)

(540)

(540)

A.W.

ANTIPO

DUREX TOP GEL

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Lukajová Dana, patentový zástupce, Advokátní a
patentová kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Petrská
12, Praha 1

Kühnel Egon, Patentová kancelář, Oblá 56, Brno

Ing. KANIA František, Mendlovo nám. 1a, Brno

JUDr. Otakar Švorčík, Společná advokátní kancelář
Všetečka Zelený Švorčík Kalenský, Hálkova 2, Praha
2

JUDr. Veleba Igor, advokát, Soběšická 151, Brno -
Lesná

(540)

(540)

elektronických časopisů, informací, elektronických
periodik a knih v elektronické podobě prostřednictvím
informační nebo datové nebo elektronické nebo
komunikační nebo počítačové sítě, zejm. Internetu,
pomocí satelitů aj., služby na Internetu, organizování a
technické zabezpečování televizního vysílání, komunikace,
poradenská činnost v oblasti sdělovacích prostředků,
informační služby, zpravodajské služby; (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.

(29) sýrařské výrobky, tvarůžky, tvarůžkové věnečky a
tyčinky, tvarůžkové polotovary, tvarůžkové granule,
tvarůžky v prášku, tvarůžkový extrakt, tavené sýry,
termizované sýry a výrobky obsahující alespoň jeden z
uvedených sýrařských výrobků; (30) pekárenské výrobky
obsahující alespoň jeden ze sýrařských výrobků výše
uvedených ve třídě 29.

(3) bělicí přípravky a další látky pro praní, čisticí
přípravky s  výjimkou kosmetických připravků na čištění
pleti, lešticí přípravky, přípravky pro odmašťování a
brousicí přípravky; (5) farmaceutika, veterinární a
hygienické přípravky, dietetické látky upravené pro
mediciální použití, dětská strava, náplasti, obvazy,
materiály pro plombování zubů a otisky zubů, desinfekční
látky, přípravky pro hubení škodlivých zvířat, fungicidy,
herbicidy; (30) káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo,
náhražky kávy, moučné a cereální přípravky, chléb, veky a
rohlíky, bonbóny, cukroví, zmrzlina, med, čistý sirup,
kvasnice, prášky do pečiva, sůl, hořčice, ocet, omáčky,
dresinky, koření, potravinářský led.

(5) antikoncepční preparáty a látky, spermicidní gely,
tekutiny a krémy, hygienické lubrikanty a dezinfekční
prostředky pro použití v oblasti vagíny, penisu a řiti,
diagnostické preparáty a látky vše pro účely
gynekologického testování nebo pro diagnózu pohlavně
přenosných chorob, anestetika pro místní aplikaci, čisticí
materiály, dezinfekční a čisticí prostředky, žádné z nich
pro osobní použití, obvazové materiály a tampony.

(5) potraviny biologické a dietetické pro léčebné účely,
potraviny pro kojence, posilující přípravky pro nemocné a
rekonvalescenty; (30) nápoje připravené z kávy, kakaa a
čokolády, cukerné šťávy, cukr hroznový, glukosa, čaj,
čokoláda, kakaové přípravky a výrobky, zařazené ve tř.
30, káva, též z obilí, z pražených fíků, zrnková, mléčná
nebo sladová, kávové náhražky, kávové přísady, směsi
kávové, mléčné nápoje s čokoládou, kakaem nebo kávou,
prášek do pečiva, prášek na zmrzlinu pro stroje na výrobu
zmrzliny a ledu, škrob potravinářský, tresti do potravin,
zmrzlina smetanová, omáčky a prášky na omáčky,
zmrzlina, prášek na zmrzliny; (32) nápoje lihuprosté,
nápoje občerstvující, nápoje šumivé (lihuprosté), nápoje ze
syrovátky, nápoje z ovocných šťáv, lihuprosté, ovocné
nápoje, lihuprosté, prášek na šumivé limonády, vody stolní,
nápoje osvěžující, ovocná šťáva, tresti na přípravu nápojů.

(3) desinfekční mýdla, kosmetické prostředky, krémy
kosmetické, krém na pokožku (neléčivý), kosmetické
pudry, toaletní mléko, toaletní mýdlo; (5) potraviny

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

29, 30

3, 5, 30

5

5, 30, 32

3, 5, 30, 32

O 146000

O 146002

O 146018

O 146064

O 146065

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

CET 21, s.r.o., V jámě 12, Praha 1, Česká republika

A.W. spol.s r.o., Palackého 4, Loštice, Česká
republika

ZAO firma "ADAT", Kosmonavta Volkova, d.5,
stroenie 1, Moskva, Ruská federace

LRC Product Limited, Toft Hall, Holmes Chapel
road, Toft, Knutsford, Cheshire WA169PD, Velká
Británie

SAFFRON TRADING & CONSULTANTS LTD., 4,
Diagoras Street, Kermia House, Flat. 601, Nicosia,
Kypr

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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23.08.1999

24.08.1999

25.08.1999

26.08.1999

27.08.1999

31.08.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

23.08.1999

24.08.1999

25.08.1999

26.08.1999

27.08.1999

31.08.1999

(540) DEFINITY

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Veleba Igor, advokát, Soběšická 151, Brno -
Lesná

Němec Marek, Němec & Partner právní a patentová
kancelář, Box 54, M.Horákové 84, Praha 7

JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní třída 32, Praha
1

JUDr. Aleš Zábrš, advokát a patentový zástupce, Na
Beránce 2, Praha 6

Patentservis Praha a.s., Jívenská 1273/1, Praha 4

(540)

(540)

(540)

(540)

biologické a dietetické pro léčebné účely, potraviny pro
kojence, posilující přípravky pro nemocné a
rekonvalescenty; (30) nápoje připravené z kávy, kakaa a
čokolády, cukerné šťávy, cukr hroznový, glukosa, čaj,
čokoláda, kakaové přípravky a výrobky, zařazené ve tř.
30, káva, též z obilí, z pražených fíků, zrnková, mléčná
nebo sladová, kávové náhražky, kávové přísady, směsi
kávové, mléčné nápoje s čokoládou, kakaem nebo kávou,
prášek do pečiva, prášek na zmrzlinu pro stroje na výrobu
zmrzliny a ledu, škrob potravinářský, tresti do potravin,
zmrzlina smetanová, omáčky a prášky na omáčky,
zmrzlina, prášek na zmrzliny; (32) nápoje lihuprosté,
nápoje občerstvující, nápoje šumivé (lihuprosté), nápoje ze
syrovátky, nápoje z ovocných šťáv, lihuprosté, ovocné
nápoje, lihuprosté, prášek na šumivé limonády, vody stolní,
nápoje osvěžující, ovocná šťáva, tresti na přípravu nápojů.

(29) maso, ryby, drůbež, zvěřina, masové výtažky,
mražená zelenina, mražené ovoce, instatní polévky a
omáčky, kompoty a želé; (30) káva, čaj, kakao, cukr, rýže,
mouka, koření, potravinářský led, sůl, hořčice, droždí,
ovesné vločky, knedlíky a moučné výrobky; (42)
restaurační a ubytovací služby.

(9) elektronická data a databáze a jiné informační produkty
v sítích všeho druhu; (38) distribuce informací pomocí
komunikace mezi sítěmi, provozování služeb na Internetu,
provoz Internetových serverů; (41) školící a konzultační
činnost, zejména v oblasti výpočetní techniky; (42) vývoj
software a informačních systémů a jejich nasazení do
provozu.

(35) manažerské služby vztahující se k provádění distribuce
výrobků; (39) skladištní služby, poskytování služeb v
oblasti logistiky na základě smlouvy; (42) konzultační
služby v oboru logistiky, poradenství v oborech řízení
zásob, dopravy nákladů a provozování distribuce výrobků a
provozu skladů, navrhování a řízení ucelených řešení z
oblasti logistiky, vytváření počítačových informačních
systémů pro řízení logistiky a postupy při distribuci
výrobků.

(35) reklamní a inzertní činnost, poskytování pomoci při
provozu obchodu, obstaravatelská činnost v oblasti
obchodu, marketing, obchodní administrativa; (39) doprava
a skladování; (42) hostinská činnost.

(25) pánské oděvy, zejména pánské košile, kravaty,
motýlky.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

29, 30, 42

9, 38, 41, 42

35, 39, 42

35, 39, 42

25

33

O 146077

O 146119

O 146158

O 146205

O 146254

O 146313

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

SAFFRON TRADING & CONSULTANTS LTD., 4,
Diagoras Street, Kermia House, Flat. 601, Nicosia,
Kypr

Českomoravské mrazírny, k.s., Lopatecká 13,
Praha 4, Česká republika

Petr Hulmák, Žižkovo náměstí 256, Vlašim, Česká
republika

Caterpillar, Inc., 100 N.E. Adams Street, Peoria,
Spojené státy americké, Illinois

BUDA-MONT, spol.s r.o., Dubečská 74/4, Praha 10,
Česká republika

AMJ Trade, spol.s r.o., nám. Republiky 63, Ždár nad
Sázavou, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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31.08.1999

01.09.1999

03.09.1999

03.09.1999

03.09.1999

06.09.1999

07.09.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

31.08.1999

01.09.1999

03.09.1999

03.09.1999

03.09.1999

06.09.1999

07.09.1999

(540)

(540)

(540)

(540)

Krakonošova zahrádka

AROMASIN

NA STARTU

CZ-GUNS Trade s. r. o.

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Lukajová Dana, patentový zástupce, Advokátní a
patentová kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Petrská
12, Praha 1

Ing. Jupa Francis, patentový zástupce, Měchenická 4,
Praha 4

Kühnel Egon, Patentová kancelář, Oblá 56, Brno

JUDr. Otakar Švorčík, Společná advokátní kancelář
Všetečka Zelený Švorčík Kalenský, Hálkova 2, Praha
2

Ing. Dohnal Jiří, patentový zástupce, Nedbalova 29,
Brno

(590)

(590)

(590)

(590)

Barevná

Barevná

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(33) vodka vyrobená podle ruského receptu.

(25) veškeré oděvy, spodní prádlo, ponožky, kravaty a
další oděvní doplňky.

(41) agenturní činnost v oblasti kultury; (42) hostinská a
restaurační činnost.

(29) sýrařské výrobky, tvarůžky, tvarůžkové věnečky a
tyčinky, tvarůžkové polotovary, tvarůžkové granule,
tvarůžky v prášku, tvarůžkový extrakt, tavené sýry,
termizované sýry a výrobky obsahující alespoň jeden z
uvedených sýrařských výrobků; (30) pekárenské výrobky
obsahující alespoň jeden ze sýrařských výrobků výše
uvedených ve třídě 29.

(31) osivo, rostliny a přírodní květiny; (39) balení a
zasílání rostlin; (42) služby zemědělské, zejména realizace
okrasných a užitkových kultur, práce s drobnou
zemědělskou mechanizací, služby zahradnické.

(5) farmaceutické přípravky.

(37) služby pneuservisu.

(13) střelné zbraně, střelivo (munice) a střely, zbraně na
ochromující střelivo, ochromující střelivo, pouzdra na
střelné zbraně a na střelivo, tlumiče, zaměřovací zrcadla,

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

25

41, 42

29, 30

31, 39, 42

5

37

13, 37, 42

O 146330

O 146364

O 146429

O 146445

O 146453

O 146470

O 146561

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

S.C. "PRODAL 94" SRL, Sectorul agricol Ilfov,
Com. Glina, Sat Catelu, Bucuresti, Rumunsko

Stach Martin, L.Hosáka 25, Ostrava, Česká republika

HK KAČER s.r.o., U zastávky 1185, Roztoky u
Prahy, Česká republika

A.W. spol.s r.o., Palackého 4, Loštice, Česká
republika

Beran Pavel, Kruh 209, Jilemnice, Česká republika

PHARMACIA&UPJOHN S.A., 52 Route D'Esch,
Luxembourg, Lucembursko

Ing. Korbička Jan, Pražská 79, Brno, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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07.09.1999

08.09.1999

08.09.1999

08.09.1999

09.09.1999

09.09.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

26.04.1999

08.09.1999

08.09.1999

08.09.1999

09.09.1999

09.09.1999

(540)

(540)

CAREPAQ

RENTIÉR

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Rylková Iva, Polská 1525, Ostrava-Poruba

JUDr. Zelený Pavel, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

Ing. Král Jiří, patentový zástupce, Štěpánská 45, Praha
1

Ing. Král Jiří, patentový zástupce, Štěpánská 45, Praha
1

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

hledáčky, zaměřovače, mířidla (nikoliv teleskopická) a jiné
optické doplňky pro zbraně, hlavně, děla, kanóny,
roznětky, rozbušky, výbušniny aj. pyrotechnické výrobky,
signální střely, plynové a slzné zbraně, kuše, samostříly a
jiné mechanické zbraně (kromě sečných a bodných),
laserové zbraně, motorizované zbraně, ohňostroje; (37)
opravy a údržba výše uvedených výrobků; (42) technické
posudky.

(37) údržba a opravy počítačů, serverů a k počítačům se
vztahujícího zařízení na místě nebo s přenesením do
opravny, poskytování prodloužení záruční lhůty pro
počítačový hardware, a instalace počítačových systémů a
servis spojený s uvedením do provozu; (42) konzultace v
oblasti počítačového hardware a software, a "help desk"
servis pro počítačové aplikační programy a počítačové
operační systémy.

(36) konzultační a analytická činnost v oblasti
pojišťovnictví a bankovnictví.

(36) pojišťovnictví, finanční program pro vytvoření
kapitálu důchodového a sociálního zabezpečení, pojišťění
důchodové, životní a nemocenské, zprostředkovatelská
činnost v pojišťovnictví.

(35) propagační činnost, reklama; (41) kulturní aktivity,
zábava.

(35) ekonomické a organizační poradenství, poradenství v
oblastech personalistiky, (41) obstarávání a organizace
školení a vzdělávání; (42) odborné poradenské služby ve
stavebnictví, v oblasti ochrany životního prostředí, v
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v oblasti
řízení a informačních systémů, v oblasti výzkumu a vývoje,
výzkum v oblasti rafinérské, petrochemické a anorganické
výroby.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

37, 42

36

36

35, 41

35, 41, 42

33

O 146580

O 146611

O 146612

O 146625

O 146669

O 146682

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

CZ-GUNS Trade s. r. o., Nádražní 22, Ostrava, Česká
republika

COMPAQ INFORMATION TECHNOLOGIES
GROUP,L.P. společnost zřízená podle zákonu
státu Texas, 20555 state Highway 249, HOUSTON,
Spojené státy americké, Texas

HROCH Jan Ing., Čížovky 12, Boskovice, Česká
republika

HROCH Jan Ing., Čížovky 12, Boskovice, Česká
republika

Kolek Tomáš, nám. Republiky 11, Opava, Česká
republika

Quo, spol.s r.o., Křižíkova 1480, Benešov, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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10.09.1999

10.09.1999

10.09.1999

10.09.1999

13.09.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

10.09.1999

10.09.1999

10.09.1999

10.09.1999

13.09.1999

(540)

(540)

(540)

MAKROFLAM

MAKROPLUS

MMX

(740)
(740)

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Jan Matějka, Národní 32, Praha 1

(540)

(540)

(540)

(33) vodka.

(1) chemické výrobky pro průmysl a vědu, zejména
chemické přípravky pro snižování hořlavosti plastických
hmot a plastické hmoty jako suroviny nezpracované ve
formě granulátu nebo prášku, charakterizované sníženou
hořlavostí; (17) materiály těsnící, ucpávací a izolační,
izolační materiály pro elektrické vedení, folie, desky, tyče,
hadice a podobné polotovary z plastických hmot se
sníženou hořlavostí; (40) zpracování a úprava materiálů,
zejména služby spojené s výrobou plastických hmot se
sníženou hořlavostí.

(1) chemické výrobky pro průmysl a vědu, zejména
koncentráty aditiv k modifikaci vlastností plastických
hmot a plastické hmoty s obsahem antistatických,
nukleačních  nebo kluzných činidel jako suroviny; (40)
zpracování a úprava materiálů, zejména služby spojené s
úpravou vlastností plastických hmot pomocí aditiv.

(9) operační programy počítače, rozšíření systému
počítače, nástroje počítačových systémů, systém
obslužných programů počítače, aplikační programové
vybavení počítače (software), mikroprogramové vybavení
počítače, technické vybavení počítače (hardware), periferní
zařízení počítače, součásti počítače, integrované obvody,
integrovaný obvod čipů, polovodičové procesorové čipy,
mikroprocesory, tištěné obvodové desky, elektronické
obvodové panely, paměťové moduly počítače,

polovodičové moduly paměti, obrazové obvodové panely,
hlasové obvodové panely, hlasovo-obrazové obvodové
panely, video grafické akcelerátory, multimediální
akcelerátory, video procesory, fax/modemy, hardware
(technické vybavení) a software (programové vybavení)
počítače na přenášení a příjem faxů, počítačový hardware a
software na vývoj, údržbu, a použití lokální a dálkové
počítačové sítě, počítačový hardware a software pro vývoj,
údržbu, a použití interakčních hlasovo-obrazových
počítačových konferenčních systémů, počítačový hardware
a software pro příjem, zobrazení, a použití přenosu
obrazových, hlasových a digitálních signálů dat, a
počítačový hardware a software pro vývoj, testování,
programování a produkci všeho předchozího.

(29) výrobky z masa a uzeniny, ryby, zvěřina, výrobky z
ovoce a zeleniny, výrobky z vajec, mléčné výrobky,
mléko, oleje a jedlé tuky; (30) káva, čaj, kakao, kávové
náhražky, rýže, cukr, výrobky s obsahem medu, výrobky z
mouky a obilovin, koření a kořenící směsi, octy, nálevy,
zmrzliny, cukrovinky, čokoládové výrobky; (32)
nealkoholické nápoje šumivé i nešumivé, sirupy a instantní
nápoje, šťávy z ovoce a zeleniny, minerální a stolní vody,
piva.

(7) elektrické mlýnky pro domácnost všech druhů,
elektrické otvírače plechovek a konzerv, kladiva elektrická
a pneumatická, elektrické kuchyňské roboty a strojky,
elektrické lisy na ovoce pro domácnost, elektrické mixéry
a šlehače, myčky na nádobí, nástroje a nářadí (ruční)
mechanické, nože a nůžky elektrické, odsávače prachu a
nečistot, součásti a náhradní díly ohřívačů vody, pily
řetězové, pračky a ždímačky pro prádelny, vysavače a
zařízení na odstraňování prachu, včetně hadic k
vysavačům, sekačky na trávu, elektrické stříhací strojky,
stříkací pistole na barvu, šicí stroje, elektrické ventilátory a
větráky, elektrické ruční vrtačky, žehlící stroje; (8) holicí
soupravy, holicí strojky elektrické i neelektrické, kulmy na
ondulování vlasů, naběračky, nabírací lžíce, nože a nožířské
zboží, včetně příborů a sekáčků na maso a zeleninu, ruční

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

1, 17, 40

1, 40

9

29, 30, 32

7, 8, 9, 11, 12, 25, 27, 28

O 146699

O 146700

O 146713

O 146719

O 146722

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Mats Wicktor, Skövde, Švédsko

Polymer Institute Brno, spol. s r.o., Tkalcovská 2,
Brno, Česká republika

Polymer Institute Brno, spol. s r.o., Tkalcovská 2,
Brno, Česká republika

Intel Corporation (Delaware Corporation) , 2200
Mission College Boulevard, Santa Clara, Spojené státy
americké, California

SPRÁVNÁ VÝŽIVA o.p.s., Křehlíkova 86, Brno,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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13.09.1999

13.09.1999

(220)

(220)

(320)

(320)

13.09.1999

13.09.1999

(740)

(740)

Martin Kořistka , patentový zástupce, Karpatská 3,
Brno

Ing. Jandová Marie, Nerudova 1095, Kuřim

(590) Barevná

(540)

(540)

nástroje a nářadí, nůžky zahradnické, nůžky na stříhání
vousů a srsti zvířat, depilační přístroje, ruční nástroje a
nářadí včetně zahradnického, ruční žací strojky na
trávníky, ruční kuchyňské strojky na mletí masa, žiletky;
(9) přístroje a nástroje elektrické, fotografické, filmové,
optické, přístroje pro vážení a měření, přístroje pro
záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, akustická
poplašná zařízení, bzučáky elektrické, baterie do kapesních
svítilen, baterie - články elektrické, časové spínače, čipy,
integrované obvody, čističe nosičů záznamu zvuku, dálkové
ovladače, magnetické disky, kompaktní disky (audio a
video), optické disky CD ROM, disky nahrané, antény,
reproduktory, ampliony, magnetické i optické nosiče
zvukových i obrazových záznamů, počítače s pří-
slušenstvím, stolní i přenosné, tiskárny k PC, monitory,
faxy, modemy a faxmodemy, scanery, ostatní přístroje pro
zpracování i přenos informací, telefonní přístroje všech
druhů, včetně mobilních a jejich příslušenství, přístroje pro
zábavu pro použití s televizním přijímačem, vysílačky a
vysílací zařízení, žehličky elektrické; (11) baterky, kapesní
svítilny elektrické, bezpečnostní lampy, bojlery plynové,
topné články a výhřevné desky, vytápěcí tělesa elektrická,
baterie směšovací pro vodovodní potrubí (i pákové), dřezy,
instalační materiál pro vany, kohouty a kohoutky pro
potrubí, koupelnové armatury, sprchovací kabiny, koupací
vany, elektrické kávovary (filtrační), elektrické lampy,
stínidla na lampy, konvice elektrické, filtry na pitnou
vodu, fritovací hrnce - fritézy, grily a opékače chleba,
toustovače, chladničky, ledničky, mrazicí boxy, mrazicí
přístroje a zařízení klimatizační, kuchyňská odsávací
zařízení - digestoře, zařízení pro ohřev teplé vody,
osvětlovací přístroje a zařízení, pečící trouby, teplovzdušné
trouby, plynové zapalovače, ponorné ohřívače, elektrické
radiátory, stolní vařiče, sušiče na vlasy, ventilátory a
ventilační zařízení, zvlhčovače vzduchu, zářivky pro
osvětlení, žárovky; (12) jízdní kola a jejich příslušenství,
potřeby a doplňky ke kolům, dětské kočárky a příslušenství
a doplňky k nim, dopravní prostředky pozemní, vodní i
vzdušné, pneumatiky všech druhů; (25) oděvy - pro dospělé
i pro děti, obuv všeho druhu, též domácí, kloboučnické
zboží a čepice, včetně koupacích; (27) koberce, rohožky,
rohože, linoleum, podlahové krytiny plastové, tapety na
stěny vyjma textilních tapet; (28) hry, hračky, potřeby a
nářadí pro sport, gymnastiku a sportovní hry, vánoční
ozdoby, rybářské potřeby, rybářská výbava a výstroj.

(37) opravy motorových vozidel, opravy disků kol z
lehkých slitin.

(1) chemické suroviny, výrobky a přípravky: pro průmysl,
zejména chemické zásady, organické a anorganické
kyseliny a jejich soli, též pro vědecké účely (kromě užití v
lékařství a zvěrolékařství), zejména pro analytické postupy
a procesy, pro tiskárny, fotografii, zemědělství,
zahradnictví a lesnictví, půdní hnojiva přírodní a umělá,
zejména chemické výrobky k hnojení půdy (jiné než
fungicidy, insekticidy a herbicidy), umělé pryskyřice,
plastické hmoty v surovém stavu ( v prášku, pastách, ve
stavu tekutém, v emulsích, dispersích a granulích pro
průmysl), alkohol (líh), alkohol čistý, bělící činidlo,
vytvářející optické bělmo, bělící hlinky (na oleje), borax,
brzdové kapaliny, čistící prostředky (prací) pro použití v
průmyslovém procesu nebo při výrobě, aktivní uhlí,
prostředky pro svařování, hasící prostředky, hasící směsi a
výrobky, jodová a kamenná sůl, kapalina pro hydraulický
okruh, kyslík, též kapalný, draslík, drogy pro účely
průmyslové nebo technické, průmyslová lepidla a pojidla,
rtuť a rtuť technická (zakalená), tiskařský papír (tiskový
papír), papír fotografický, též dřevo na vydělávání, tuha
(pro průmyslové účely), prací prostředky pro použití v
průmyslových procesech nebo při výrobě, konzervační
prostředky na zdivo (kromě nátěrů), chemické přípravky
pro konzervování potravin, pro textilní průmysl, pro
barvírny, vedlejší produkty při zpracování obilnin pro
průmyslové účely, vinný líh, vodní sklo, chemické výrobky
na impregnaci kůže; (2) barvy, nátěry, laky, fermeže a
mořidla pro průmyslové, řemeslnické a umělecké účely,
sklenářský tmel, přípravky k barvení potravin a nápojů,
barviva pro barvení oděvů, ochranné antikorozní a
impregnační přípravky zejména tuky a oleje, přírodní
pryskyřice v surovém stavu, kovové fólie, kovy v prášku
pro účely malířské a dekoratérské, papíry na obarvení
velikonočních vajec, tonery pro kopírovací stroje a
zařízení; (3) přípravky a prostředky: bělící, zejména bělící
soli, činidla k aviváži a k oživení barev pro účely domácího
praní, prací, zejména mýdlo, též desinfekční, toaletní,
mýdlové náhražky, namáčecí prostředky na prádlo, pasty,
prášky, škrob na prádlo, čistící, zejména mycí prostředky a
to i pro toaletní účely např.ústní vody, zubní pasty, prášky,
šampon, tekutý nebo v prášku, čistící prostředky na okna,
na tapety, líhy a louhy, pro jiné účely - na čištění dřeva,
kůže, kovů, skla, barevných papírů, parket a usní, písek
jemný na drhnutí a cídění, leštící přípravky, odmašťovací a
na odstraňování nátěrů a lakových povlaků, zejména
kapaliny na mytí předních skel vozidel, a to i na
odstraňování námrazy z vozidel, parfumerie a kosmetika,
též voňavkářské přípravky, na př. krémy, esence, přísady
do koupelí, pomády, pudry, vlasové vody a barviva na
vlasy, mýdla včetně mediciálních, desinfekční, odstraňující
zápach nebo na bázi zřídelních solí, terpentýn jako
odmašťující přípravek, přípravky k broušení, jako brusný
papír a plátno, papír skelný, smirkovaný a smirkový,
plavená křída;  (5) výrobky farmaceutické, veterinářské a
hygienické, diabetické přípravky pro léčebné účely, léčivé
byliny a bylinné čaje, cukroviny s léčivými přísadami

(511)

(511)

37

1, 2, 3, 5, 9, 11, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37,
40, 42

O 146734

O 146739

(210)

(210)

(730)

(730)

Spáčil Josef, V sádku 900, Újezd u Brna, Česká
republika

Pařil Petr, Cornovova 1007/49, Brno, Česká
republika

(510)

(510)
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13.09.1999(220)
(320) 13.09.1999

(540) BEAUTE NATURE YVES
ROCHER

(740) Pacl Václav, patentový zástupce, Okrajová 4a,
Havířov - Podlesí

(590) Barevná

minerální doplňky potravy, hygienické potřeby pro
lékařství a pro osobní hygienu, potraviny pro batolata,
náplasti, obvazový materiál, dezinfekční přípravky,
prostředky k hubení rostlinných a živočišných škůdců,
antiparazitní látky, byliny na kouření pro lékařské účely a
cigarety bez tabáku k léčebnému účelu, drogy pro léčebné
účely; (9) přístroje pro záznam, přenos a reprodukci zvuku
a mluveného slova, počítací stroje a jejich příslušenství,
magnetické a optické nosiče dat, diskety, zařízení ke
zpracování dat včetně čtecího zařízení, optické snímače
znaků, počítačové klávesnice, monitory, tiskárny,
modemy, snímače obrazu (skenery), reproduktory, UV
filtry, clony proti radiaci, myši a trackbally, též joysticky,
počítačové programy nahrané, mikrofony, sluchátka,
bleskojistky, audiovizuální zařízení pro výuku, zejména
zpětné projektory, videoprojektory, projekční panely a
doplňky, kazety pro videohry, kompaktní disky (audio-
video), nosiče zvukových nahrávek, televizní hry,
elektrické kabely, spojky, redukce, prodloužení, svorky,
konektory, jističe a pojistky, vypínače, stmívače, datové
přepínače, přerušovače, zástrčky, zásuvky, rozvodné
panely, rozvodné a spínací skříně, automatické časové
spínače, tranzistory, elektronické oznamovací tabule, faxy,
faxové přístroje, magnetické identifikační karty, kapesní
kalkulačky, kopírovací zařízení a stroje, laptopy a
notebooky, metronomy, radiotelefonní a telegrafická
zařízení, též videotelefony, radiové a televizní přístroje,
fotografické přístroje, videokamery a videokazety,
zesilovače, elektronické zápisníky a organizéry, skartovací
přístroje, tonery, cartridge, inkoustové kazety a náplně do
nich, též kazety do tryskových tiskáren, datové pásky,
pásky do tiskáren, schránky na diskety a jiná paměťová
média, elektrotermické nástroje a přístroje, jako: ruční
elektrické svářečky, elektrické žehličky,
elektromechanická zařízení pro domácí účely určená k
čištění, jako vysavače prachu, leštiče parket, přístroje
fotografické, filmové, zvětšovací přístroje, přístroje a
nástroje k vážení a měření, automaty uváděné v činnost
vhozením mince nebo známky, zapisovací pokladny; (11)
osvětlovací přístroje a zařízení, topná zařízení na výrobu
páry, porcelánová kamna, zařízení na ohřívání prádla,
zařízení pro vaření, zejména elektrické a plynové přístroje
na vaření, k ohřívání a pečení, též hrnce na vaření a hrnce
přetlakové, rovněž elektrické kávovary a konvice na kávu,
opékače chlebíčků a topinek, zařízení pro chlazení, a to
kuchyňské ledničky a mrazničky, přístroje pro větrání,
včetně klimatizace nebo zařízení na úpravu vzduchu,
zařízení pro rozvod vody, bidety, bojlery, průtokové
ohřívače vody pro koupelny, koupací vany, včetně
sedacích, sanitární zařízení, klosety a jejich splachovací
zařízení, sprchové zařízení, ústřední topení, desinfekční
dávkovače pro toalety; (20) nábytek, a to i starožitný, též
kovový a kempingový, broušená skla a zrcadla, rámy,
výrobky ze dřeva, korku, proutí a z plastických hmot,
dřevěné žebříky, nekovové nádrže všech forem na veškeré
tekutiny, nekovové palety pro skladování a přepravu,
zahradní sedačky, lavice, židle a stoly, stavebnicové skříně,
pracovní stoly, atypické truhlářské výrobky, zámky,
kromě kovových a elektrických; (25) oděvy, prádlo, boty,
střevíce, trepky, oděvy z kožešin, zejména oděvy dámské,
pánské a dětské, konfekční i nekonfekční, např. dámské
šaty, blůzy, sukně a sukňové pásy, pánské obleky, kalhoty,
saka, bundy, kabáty, košile, bundokošile, vesty, svetry,
sportovní soupravy, krátké kalhoty, šortky, bermudy,
mikiny, trička, spodní prádlo, oděvní doplňky, zejména
šály, šátky, čepice, klobouky, kravaty, motýlky, hlavové
pásky, rukavice, punčochové zboží, jako ponožky,
punčochy, punčochové kalhoty, podkolenky, sportovní a
vycházková obuv, oděvy plážové a koupací; (28) hry,
hračky, rybářské potřeby, nářadí pro sport a hry, též pro

zimní sporty a hry, vánoční ozdoby; (29) maso a uzeniny,
ryby, drůbež, měkkýši, korýši, zvěřina, masové výtažky,
zelenina a ovoce konzervované, sušené, vařené a
zmrazené, zavařeniny a rosoly, též ovocná dřeň, vejce,
mléko a jiné mlékárenské výrobky, včetně mléčných
nápojů, zejména smetana, šlehačka, sýry všeho druhu,
měkké i tvrdé, jedlé oleje a tuky, zejména olivový olej a
sádlo, též majonézy a margarin, konzervované potraviny,
zelenina naložená v octových nálevech, hotová jídla s
převahou masa, hotové polévky, polévkové koncentráty,
polévkové kostky, tablety, prášky, výtažky, polévky v
sáčku, rajský protlak, salátové omáčky, želatina jedlá, masa
jako náplně do jemného pečiva, masové paštiky, mléčné
nápoje nealkoholické složené stejným dílem z ovocných
šťáv a mléka; (30) čaj, koření všeho druhu, sladové, do
těsta, do polévek, směs různého koření, koření mleté či
nikoliv, zejména anýz, cibule v prášku, curry v prášku,
hřebíček, šafrán, zázvor, pepř, přípravky aromatické
(potr.), zvláště esence na pečení, fermenty pro těsto,
prášky kuchařské a do pečiva, mlynářské výrobky, zvláště
mouka a obilné výrobky určené k lidské výživě, zejména
rýže, mouka a škrob pro potravinářství, obilní vločky,
těstoviny, med, cukr, též hroznový a vanilkový, cukerné
šťávy, cukrářské výrobky, zvláště drobné cukroví a
cukrovinky, moučné a pečivárenské výrobky, zvláště chléb
všeho druhu, zejména nekvašený a sladový, chlebíčky a
taštičky, též plněné masem, sýrem, zeleninou, pizza,
chlebové konzervy, kvasnice, housky, též plněné masem,
sýrem, atd., rohlíky, bagety, perník, moučníky, zejména
bábovky, koláče, dorty, drobné pečivo, sušenky a oplatky,
lívance, mandlové těsto a marcipán, plnící masy do pečiva,
kakao a kakaové přípravky a výrobky, čokoláda, káva, též
nápoje z nich, kávové náhražky a přísady, kuchyňská sůl,
prostředky k nasolování masa, med pravý nebo umělý,
zmrzlina, zahušťovače k vaření potravin, ocet, led, šerbety
(zmrzlinové nápoje); (31) výrobky zemědělské a
zahradnické, čerstvé ovoce též jižní a zelenina, čerstvé
luštěniny, pór, lanýže, kořeny pro potravinářství, čerstvý
mák, okurky, olivy, čerstvé ořechy, zejména vlašské a
kokosové, ořechová jádra živé rosltiny a přírodní kvěriny,
zvířecí krmivo, slad; (32) pivo, lehká piva a ležáky,
minerální vody přírodní nebo umělé, nealkoholické nápoje,
zejména limonády, též šumivé s ovocnou šťávou, sirupy a
jiné přípravky k přípravě nápojů, ovocné nápoje a nápoje z
ovocných šťáv, sorbety; (33) vína, též nealkoholické,
lihoviny, likéry, alkoholické esence a extrakty, medovina;
(34) tabák v surovém stavu, tabákové výrobky, potřeby
pro kuřáky, zápalky; (35) kopírování a rozmnožování
dokumentů, zprostředkování obchodních záležitostí,
předvádění zboží, poradenství v obchodní činnosti; (37)
čištění textilu; (40) zušlěchťování a zpracovávání nebo
apretace textilu, zejména bělení a barvení; (42) hostinská
činnost, hotelové služby, pronájem počítačů, půjčování
oděvů, stanů, uniforem, židlí, stolů, prostírání, nápojového
skla.

(3) mýdla, voňavkářské výrobky, éterické oleje,

(511) 3

O 146754(210)

(730) KARIN, spol.s r.o., Česká 2, Havířov-Město, Česká
republika

(510)
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13.09.1999

13.09.1999

13.09.1999

13.09.1999

13.09.1999

13.09.1999

13.09.1999

14.09.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

13.09.1999

13.09.1999

13.09.1999

13.09.1999

13.09.1999

13.09.1999

13.09.1999

14.09.1999

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

CAP SOLEIL YVES
ROCHER

NATURE YVES ROCHER

SERUM VEGETAL YVES
ROCHER

CIRRUS LOGIC

CRYSTAL

COLGATE NATURALS

GIRL

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr.Ing. Milan Hořejš, Národní 32, Praha 1

JUDr.Ing. Milan Hořejš, Národní 32, Praha 1

JUDr.Ing. Milan Hořejš, Národní 32, Praha 1

JUDr.Ing. Milan Hořejš, 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

Dr. Všetečka Miloš, advokát, Hálkova 2, Praha 2

Machatová Marcela Mgr., Pospíšilova 2, Praha 3

(590) Barevná

(540)

kosmetické přípravky, přípravky pro péči o vlasy.

(3) mýdla, voňavkářské výrobky, éterické oleje,
kosmetické přípravky, přípravky pro péči o vlasy.

(3) mýdla, voňavkářské výrobky, éterické oleje,
kosmetické přípravky, přípravky pro péči o vlasy.

(3) mýdla, voňavkářské výrobky, éterické oleje,
kosmetické přípravky, přípravky pro péči o vlasy.

(9) počítačový hardware, zejména integrované obvody,
počítačové periferní a obvodové panely, počítačové
programy pro použití se shora uvedenými výrobky.

(9) integrované obvody.

(3) zubní pasty a ústní vody.

(16) tiskoviny všeho druhu, periodický a neperiodický tisk,
zejména časopisy, noviny, knihy, prospekty, plakáty,
fotografie, pohlednice, dopisnice, dopisní papíry,
kalendáře, knihařské výrobky, propagační materiály a
předměty z papíru, zejména letáky, brožůry, obtisky,
pexesa, obalový materiál z papíru a plastických hmot,
tiskařské typy a štočky, ozdobné předměty z papíru; (35)
reklamní, inzertní a propagační činnost, informační servis,
pořádání reklamních a obchodních výstav, předváděcích
akcí zboží a služeb, distribuce zboží k reklamním účelům,
obchodní a zprostředkovatelské služby v oboru polygrafie,
rozmnožovací služby; (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, zvukových a audiovizuálních
nosičů, 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, pořádání módních
přehlídek; (42) polygrafické služby všeho druhu, zejména
tiskařské, odborné zprostředkovatelské a poradenské služby
v oboru polygrafie.

(24) netkané textilie.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

3

3

3

9

9

3

16, 35, 39, 41, 42

24

O 146755

O 146756

O 146757

O 146763

O 146764

O 146767

O 146782

O 146784

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE
YVES ROCHER, La Croix des Archers, La Gacilly,
Francie

LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE
YVES ROCHER, La Croix des Archers, La Gacilly,
Francie

LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE
YVES ROCHER, La Croix des Archers, La Gacilly,
Francie

LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE
YVES ROCHER, La Croix des Archers, La Gacilly,
Francie

Cirrus Logic, Inc., 3100 West Warren Avenue,
Fremont, Spojené státy americké, California

Cirrus Logic, Inc., 3100 West Warren Avenue,
Fremont, Spojené státy americké, California

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park
Avenue, New York, Spojené státy americké, New York

EUROPRESS, k.s., Viktora Huga 6, Praha 5, Česká
republika

VIGONA a.s., Dimitrovova 6, Svitavy, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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14.09.1999
15.09.1999

15.09.1999

15.09.1999

(220)
(220)

(220)

(220)

(320)
(320)

(320)

(320)

14.09.1999
15.09.1999

15.09.1999

15.09.1999

(740)

(740)

(740)

Martin Kořistka , patentový zástupce, Karpatská 3,
Brno

RNDr. Halaxová Zdeňka, TETRAPAT, tř. Svobody
22, Olomouc

Ing. Soukup Petr, Patentová kancelář, Švédská 3,
Olomouc

(540)
(540)

(540)

(7) elektrické mlýnky pro domácnost všech druhů,
elektrické otvírače plechovek a konzerv, kladiva elektrická
a pneumatická, elektrické kuchyňské roboty a strojky,
elektrické lisy na ovoce pro domácnost, elektrické mixéry
a šlehače, myčky na nádobí, nástroje a nářadí (ruční)
mechanické, nože a nůžky elektrické, odsávače prachu a
nečistot, součásti a náhradní díly ohřívačů vody, pily
řetězové, pračky a ždímačky pro prádelny, vysavače a
zařízení na odstraňování prachu, včetně hadic k
vysavačům, sekačky na trávu, elektrické stříhací strojky,
stříkací pistole na barvu, šicí stroje, elektrické ventilátory a
větráky, elektrické ruční vrtačky, žehlící stroje; (8) holicí
soupravy, holicí strojky elektrické i neelektrické, kulmy na
ondulování vlasů, naběračky, nabírací lžíce, nože a nožířské
zboží, včetně příborů a sekáčků na maso a zeleninu, ruční
nástroje a nářadí, nůžky zahradnické, nůžky na stříhání
vousů a srsti zvířat, depilační přístroje, ruční nástroje a
nářadí včetně zahradnického, ruční žací strojky na
trávníky, ruční kuchyňské strojky na mletí masa, žiletky;
(9) přístroje a nástroje elektrické, fotografické, filmové,
optické, přístroje pro vážení a měření, přístroje pro
záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, akustická
poplašná zařízení, bzučáky elektrické, baterie do kapesních
svítilen, baterie - články elektrické, časové spínače, čipy,
integrované obvody, čističe nosičů záznamu zvuku, dálkové
ovladače, magnetické disky, kompaktní disky (audio a
video), optické disky CD ROM, disky nahrané, antény,
reproduktory, ampliony, magnetické i optické nosiče
zvukových i obrazových záznamů, počítače s
příslušenstvím, stolní i přenosné, tiskárny k PC, monitory,
faxy, modemy a faxmodemy, scanery, ostatní přístroje pro
zpracování i přenos informací, telefonní přístroje všech
druhů, včetně mobilních a jejich příslušenství, přístroje pro
zábavu pro použití s televizním přijímačem, vysílačky a
vysílací zařízení, žehličky elektrické; (11) baterky, kapesní
svítilny elektrické, bezpečnostní lampy, bojlery plynové,
topné články a výhřevné desky, vytápěcí tělesa elektrická,
baterie směšovací pro vodovodní potrubí (i pákové), dřezy,
instalační materiál pro vany, kohouty a kohoutky pro
potrubí, koupelnové armatury, sprchovací kabiny, koupací
vany, elektrické kávovary (filtrační), elektrické lampy,
stínidla na lampy, konvice elektrické, filtry na pitnou
vodu, fritovací hrnce - fritézy, grily a opékače chleba,
toustovače, chladničky, ledničky, mrazicí boxy, mrazicí
přístroje a zařízení klimatizační, kuchyňská odsávací
zařízení - digestoře, zařízení pro ohřev teplé vody,
osvětlovací přístroje a zařízení, pečící trouby, teplovzdušné
trouby, plynové zapalovače, ponorné ohřívače, elektrické
radiátory, stolní vařiče, sušiče na vlasy, ventilátory a
ventilační zařízení, zvlhčovače vzduchu, zářivky pro
osvětlení, žárovky.

(6) zámky všeho druhu, zámečnické výrobky kovové,
zámkové vložky, bezpečnostní schránky, skříně, trezory,
zabezpečovací systémy mechanické; (9) alarmy,
zabezpečovací systémy elektrické, elektronické a obdobné;
(37) zámečnické služby související s montáží
zabezpečovacích systémů k trezorům,skříním a
bezpečnostním schránkám, montáže zabezpečovacích
systémů zabezpečovacích systémů mechanických,
elektrických a elektronických.

(8) drobné náčiní pro zahrádkáře například lopatky, hrábě ,
kosy, motyky, zahradnické nůžky, srpy; (21) drobné náčiní
a nádoby pro zahrádkáře a pěstitele květin a plodin z
plastických nebo jiných hmot, keramiky, skla, porcelánu,
pálené hlíny, vše ve tř.21, například vědra, džbery, džbány,
kbelíky, konve, konvice, demižony, vany, vaničky, mísy,
misky, sklenice, vázy, amfory, lahve, květináče, kořenáče,
koše, košíky, stojany, stojánky a stolky na květiny,
zavlažovače na zalévání květin a rostlin, kropítka, opěrné
tyčky pro rostliny květiny, pasti na hlodavce, lapače
hmyzu, klece pro ptáky a domácí zvířata; (31) zemědělské,
zahradnické a lesnické výrobky a plodiny, např. obiloviny,
luskoviny, olejniny, okopaniny, brambory, pícniny, len a
přádné rostliny, technické plodiny, včetně jejich sadby,
semen, sazenic a osiv, živé rostliny a květiny, hrnkové,
řezané a umělé květiny, ovocné a okrasné školkařské
výpěstky, léčivé a aromatické rostliny, krmiva pro ptáky a
zvířata; (42) vazba a aranžování květin a kytic, smuteční
vazba, aranžování interiérů a exteriérů, poradenská činnost
v oblasti zahrádkářství a pěstitelství.

(511)
(511)

(511)

(511)

7, 8, 9, 11
6, 9, 37

8, 21, 31, 42

1, 17

O 146785

O 146825

O 146831

O 146837

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

Spáčil Josef, V sádku 900, Újezd u Brna, Česká
republika

Micos spol.s r.o., Vápenice 17, Prostějov, Česká
republika

Ing. Přidal Jindřich, Dolní 83, Štěpánov, Česká
republika

(510)

(510)

(510)
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15.09.1999

15.09.1999

17.09.1999

17.09.1999

17.09.1999

21.09.1999

22.09.1999

22.09.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

15.09.1999

15.09.1999

17.09.1999

17.09.1999

17.09.1999

21.09.1999

22.09.1999

14.06.1999

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

UMAPREG

UMAFLOR

INDIGENOUS

COMES

Truck info

KORNET

Dukla

E-@CTION

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Patentservis Praha a.s., Jívenská 1273/1, Praha 4

Patentservis Praha a.s., Jívenská 1273/1, Praha 4

JUDr.Ing. Milan Hořejš, Národní 32, Praha 1

Zastupování bylo zrušeno, .

JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní třída 32, Praha
1

Ing. Kubíčková Květa, Doubravčická 2201, Praha 10

Kolátor Kamil, Lučanská 5, Jablonec nad Nisou

JUDr. Štancl Ivan, Fritzova 2, Jihlava

(540)

(1) chemické výrobky - pryskyřice, hnojiva, lepidla; (17)
fólie, desky a tyče z plastických hmot.

(1) chemické výrobky - pryskyřice, hnojiva, lepidla.

(3) přípravky pro bělení a praní, pro čištění, leštění,
odmašťování  a broušení, mýdla, parfumerie, vonné oleje,
kosmetika, vlasové vody, zubní pasty, zejména kolínské,
toiletní vody, vody před holením a po holení, parfémy,
obličejové a tělové krémy a gely, zvlhčovací krémy a gely,
osobní deodoranty a anti-perspiranty, toiletní mýdla,
ubrousky na čištění obličeje, tonizující přípravky pro pleť,
podkladové krémy pro obličej, make-upy, tělové a pleťové
pudry, rouge na tváře, šampony a kondicionéry, tužící
pěny, laky, gely a barvy na vlasy, přípravky pro zvlnění a
zkadeření vlasů, oční stíny, tužky na oči a obočí, mascara.

(9) programy pro počítače, programovací zařízení pro
automatické přístroje, počítací přístroje na zpracování
informací, přístroje na dálkové ovládání; (16) papírové
karty nebo pásky pro záznamy počítačových programů;
(35) půjčování kancelářských strojů a zařízení, organizační
porady, rozesílání propagačního materiálu, publikace
reklamních textů, organizační porady a vedení záležitostí,
nájem kancelářských strojů a zařízení, obchodní rešerše a
informace; (42) studie projektů, pronájem strojů, pronájem
prodejních automatů, konzultační a poradenské služby v
oblasti informatiky, výpočetní techniky, počítačového
software s výjimkou obchodního poradenství.

(42) služby hotelů a motelů, služby restaurační, barové a
stravovací.

(16) tiskoviny periodické, tiskoviny neperiodické, knihy,
publikace, katalogy, kalendáře, ročenky; (35)
zprostředkování obchodu s uvedenými výrobky; (41)
vydávání periodických a neperiodických tiskovin.

(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); (41) výchova, školení (formace), zábava,
sportovní a kulturní aktivity.

(25) oděvy, kloboučnické zboží; (35) propagační činnost,
reklama; (41) výchova, vzdělávání, zábava, kulturní
aktivity.

(9) počítače, počítačový hardware, počítačový software,
zejména software operačních systémů, middleware,
aplikační software v elektronickém obchodě a software pro
vývoj aplikací v elektronickém obchodě, publikace

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

1

3

9, 16, 35, 42

42

16, 35, 41

32, 33, 41

25, 35, 41

9

O 146838

O 146844

O 146985

O 146992

O 146999

O 147067

O 147118

O 147129

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

ALIACHEM a.s., Kodaňská 46, Praha 10, Česká
republika

ALIACHEM a.s., Kodaňská 46, Praha 10, Česká
republika

Aveda Corporation, 4000 Phesant Ridge Drive,
Minneapolis, Spojené státy americké, Minnesota

KVADOS Corp., s.r.o., Stodolní 29, Ostrava 1, Česká
republika

Days Inns of America, Inc., 6 Sylvan Way,
Parsippany, Spojené státy americké, New Jersey

TRANSPORT, s.r.o., Stará Vajnorská 3, Bratislava,
Slovenská republika

SOARE SEKT a.s., Podhorská 74a, Jablonec nad
Nisou, Česká republika

HC Dukla Jihlava, s.r.o., Seifertova 26, Jihlava,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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22.09.1999

22.09.1999

22.09.1999

22.09.1999

22.09.1999

22.09.1999

23.09.1999

23.09.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

14.06.1999

14.06.1999

14.06.1999

14.06.1999

14.06.1999

22.09.1999

23.09.1999

23.09.1999

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

E-@XTION

E-@CTION

E-@CTION

E-@CTION

E-@CTION

HARRODS ONLINE

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

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

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

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Pavel Zelený, advokát, 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

(590) Barevná

(540)

(540)

vztahující se k počítačům, počítačovým sítím a
elektronickému obchodu ve strojně čitelné podobě.

(16) tiskoviny, zejména knihy, brožury a instruktážní
manuály vztahující se k počítačům, počítačovým sítím a
elektronickému obchodu.

(35) služby zpracování dat, konzultační služby v
obchodním managementu a služby obchodního poradenství.

(37) instalace, monitorování, udržování a oprava počítačů,
počítačového hardwaru, počítačových systémů a
počítačových sítí.

(41) vzdělávací služby se vztahem k počítačům,
počítačovým sítím a elektronickému obchodu.

(36) leasing počítačových systémů a počítačového
softwaru; (42) konzultační služby v oblasti počítačů,
počítačového hardwaru, počítačového softwaru,
počítačových sítí, počítačových systémů a elektronického
obchodu, integrace počítačových systémů a sítí,
programování počítačů a udržování počítačového softwaru
pro jiné.

(35) poskytování online nákupních služeb nabízejících
široký rozsah zboží prostřednictvím globální počítačové
sítě.

(3) zubní pasty a ústní vody.

(41) vzdělávací služby týkající se zemědělství a farmářství;
(42) konzultační služby týkající se zemědělství a
farmářství.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

16

35

37

41

36, 42

35

3

41, 42

O 147130

O 147131

O 147132

O 147133

O 147134

O 147163

O 147198

O 147199

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Unisys Corporation, Township Line and Union
Meeting Roads, Blue Bell, Spojené státy americké,
Pennsylvania

Unisys Corporation, Township Line and Union
Meeting Roads, Blue Bell, Spojené státy americké,
Pennsylvania

Unisys Corporation, Township Line and Union
Meeting Roads, Blue Bell, Spojené státy americké,
Pennsylvania

Unisys Corporation, Township Line and Union
Meeting Roads, Blue Bell, Spojené státy americké,
Pennsylvania

Unisys Corporation, Township Line and Union
Meeting Roads, Blue Bell, Spojené státy americké,
Pennsylvania

Unisys Corporation, Township Line and Union
Meeting Roads, Blue Bell, Spojené státy americké,
Pennsylvania

Harrods Limited, 87-135 Brompton Road,
Knightsbridge, London, Velká Británie

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park
Avenue, New York, Spojené státy americké, New York

Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road,
Indianapolis, Spojené státy americké, Indiana

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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23.09.1999

23.09.1999

23.09.1999

27.09.1999

27.09.1999

27.09.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

23.09.1999

23.09.1999

23.09.1999

27.09.1999

27.09.1999

27.09.1999

(540)

(540)

BEVERLY SUN

SULZERHUS

(740)

(740)

(740)

Langrová Irena, Riegrova 1, Plzeň

Ing. Vandělíková Jana, Bohemia Patent, Petrská 12,
Praha 1

Ing. Jandová Marie, Nerudova 1095, Kuřim

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(33) vína všeho druhu.

(41) provozování veřejných tělovýchovných škol,
pořádání kurzů pro cvičitele, trenéry a rozhodčí, pořádání
tělovýchovných kurzů a činnost sportovních instruktorů,
provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících
regeneraci a rekondici.

(5) vitamíny a mimerály a stopové prvky, mediciální
sirupy, výtažky z bylin a kombinované přípravky
vitamínů, minerálů a bylinných výtažků, potravinové
doplňky obohacené vitamíny nebo minerály nebo
stopovými prvky vše pro lékařské účely, vitamínové
přípravky, vitamíny a multivitamínové preparáty, bylinné
čaje, byliny (léčivé), cukrovinky nebo pastilky nebo
tabletky nebo žvýkačky s léčivými přísadami, doplňky
výživové pro lékařské účely, vitamínová a minerální
výživa ve formě koncentrátů, potrava pro lékařské účely,
chemické přípravky pro lékařské účely, léčivé oleje, léčivé
soli, tinktury pro lékařské účely, droždí pro farmaceutické
účely; (29) protein pro lidskou výživu, proteinové výrobky
a přípravky pro výživu, přípravky zvláštní výživy pro
sportovce, želatina, želatinové výrobky, extrakty z
chaluch jako výživa; (30) potravinové doplňky rostlinného
charakteru s obsahem vitamínů a/nebo minerálů a/nebo
stopových prvků ve formě práškových směsí, tabletek,
tobolek, kapslí, dražé, bonbónů, pastilek, prášků,
cukrovinek nebo žvýkaček, med, propolis pro lidskou
potřebu.

(21) nádobí pro domácnost nebo kuchyň (nikoliv z drahých
kovů, ani postříbřených nebo pozlacených kovů), sklo,
porcelán a majolika neobsažené v jiných třídách; (29) maso
a masné výrobky jako paštiky, klobásy, salámy, párky,
šunka, jelita, tlačenka, masové konzervy, masové výtažky,
uzeniny, ryby (neživé), rybí konzervy, potravinářské
výrobky z ryb, měkkýši (neživí), drůbež (neživá), zvěřina,
ovoce a zelenina konzervované, mražené, sušené a
zavařené, ovocné a zeleninové saláty, ovocné a zeleninové
šťávy, ovocná dřeň, džemy, kompoty, želé, máslo, mléko,
mléčné nápoje a mléčné výrobky, oleje a tuky jedlé, vejce,
arašídy (zpracované), mandle (zpracované), oříšky
(zpracované), žampiony (konzervované); (30) káva, čaj,
kakao, čokoláda, cukr, rýže, tapioka, kávové náhražky,
med, sirup melasový, droždí, prášky do těsta, sůl, hořčice,
ocet, nálevy (k ochucení), omáčky salátové, koření, led
pro osvěžení, nápoje přípravované na základě kávy, kakaa
nebo čokolády, cukroví, cukrovinky, dorty, jedlé ozdoby na
dorty, ovesné vločky a jiné obilniny k přímé konzumaci,
výrobky z obilnin, mouka (potravinářská), potraviny z
mouky, těstoviny, jemné pečivo, koláče, rohlíky, chléb,
müsli, škrobovité potraviny, příchutě do potravin (s
výjimkou éterických olejů), cukrářské a čokoládové zboží
pro vánoční stromky, zmrzlina, žvýkačky (ne pro lékařské
účely); (32) piva, minerální vody, šumivé nápoje a jiné
nápoje nealkoholické, mošty, ovocné šťávy, zeleninové
šťávy, sirupy, soda, stolové vody, syrovátkové nápoje,
mléko arašídové, mléko mandlové, pastilky, prášky a
tablety na výrobu šumivých nápojů; (33) alkoholické
nápoje s výjimkou piv, vína, likéry, destilované nápoje
(pálenky), lihoviny, aperitivy, koktejly, medovina,
alkoholické výtažky z ovoce, alkoholické esence,
alkoholové extrakty; (34) cigarety, tabák, potřeby pro
kuřáky, tabákové náhražky (ne pro léčebné účely),
popelníky (s výjimkou popelníků z drahých kovů),
zápalky, zapalovače pro kuřáky, tabatěrky (s výjimkou
tabatěrek z drahých kovů).

(7) stroje a obráběcí stroje, zejména kompresory pro
chladící zařízení, stavy tkalcovské, brusky, soustruhy a
čerpadla, motory s výjimkou motorů pro pozemní vozidla,
zejména elektrické, hydraulické, lodní a letecké; (35)
propagační činnost; (36) finanční poradenství.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

33

41

5, 29, 30

21, 29, 30, 32, 33, 34

7, 35, 36

25, 41, 42

O 147201

O 147203

O 147207

O 147257

O 147274

O 147277

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Českomoravská vinařská společnost, a.s., Tržiště
369/7, Praha 1, Česká republika

BABY CLUB JUKLÍK, spol.s r.o., Nad Bertramkou
4, Praha 5, Česká republika

BEVERLY SUN, s.r.o, Emila Zahrádky 878, Kladno
IV, Česká republika

MANEO, s.r.o., Příjezdová 27, Brno - Ivanovice,
Česká republika

Ing. Kocour Jiří, Školská 1, Praha 1, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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29.09.1999

29.09.1999

29.09.1999

29.09.1999

29.09.1999

29.09.1999

30.09.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

29.09.1999

29.09.1999

29.09.1999

29.09.1999

29.09.1999

29.09.1999

30.09.1999

(540)

(540)

(540)

(540)

SONATA

Šmydlík

EXTINOSAD

AlphaCon

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

AK Winter & spol., Sněmovní 7, Praha 1

Kvítek Jiří, Svaz českých a moravských výrobních
družstev, Václavské nám. 21, Praha 1

JUDr. Korejzová Zdeňka, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, 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

(540)

(540)

(540)

(25) oděvy, obuv; (41) zařízení pro provozování
sportovních činností; (42) služby spojené s opatřováním
ubytování, ubytování a stravování v hotelích, penzionech,
restauracích, turistických ubytovnách.

(20) nábytek včetně kovového a kempingového, výrobky
ze dřeva: dřevěné dílce pro výrobu nábytku, masivní
dřevěné části sedacích souprav /loketníky, plakety, lišty,
nohy, kluzáky, apod./, kostry pro sedací soupravy, úložné
prostory /šuplíky/, dřevěné dílce pro ložnicový a skříňový
nábytek, dřevěné dílce pro zakázkovou výrobu; (35)
pomoc při řízení obchodní činnosti, při výkonu
hospodářské činnosti, obchodní administrativa; (40)
zpracování a úprava materiálu, jako např. dřevařských a
čalounických materiálů.

(6) kovové kontejnery, drátěné pletivo, drobné kovové
výrobky; (7) technologická zařízení pro klecový odchov a
chov drůbeže, technologická zařízení pro odchov a chov
drůbeže na hluboké podestýlce, technologická zařízení pro
alternativní odchov a chov drůbeže, technologická zařízení
pro klecový odchov a výkrm králíků, strojní zařízení pro
centrální sběr vajec, strojní ventilační a klimatizační
zařízení pro zemědělské objekty, pásové dopravníky,
převodové skříně; (37) opravy a údržbářské práce v

odvětví výroby zemědělských strojů a zařízení.

(5) přípravky farmaceutické, veterinární a hygienické,
dietetické přípravky pro léčebné účely, potraviny pro
batolata, náplasti, obvazový materiál, materiály pro
plombování zubů a pro zubní otisky, dezinfekční přípravky,
pesticidy pro zemědělské, obchodní a domácí použití.

(30) extrudovaný výrobek z obilovin.

(5) veterinární léčivé přípravky a preparáty, paraziticidy,
ektoparaziticidy, insekticidy a fungicidy.

(37) stavební práce, výstavba a montáž investičních
technologických celků v potravinářském průmyslu; (39)
dodávka a doprava investičních technologických celků v
potravinářském průmyslu.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

20, 35, 40

6, 7, 37

5

30

5

37, 39

18, 21, 31

O 147308

O 147310

O 147325

O 147332

O 147334

O 147335

O 147460

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Czech Business Explorers, s.r.o., Dvouletky
22/291, Praha 10, Česká republika

EDEL - nábytek, spol.s r.o., Lačnov čp. 3, Horní
Lideč, Česká republika

KOVOBEL, výrobní družstvo, Čečínská 38, Bělá
nad Radbuzou, Česká republika

AgraQuest, Inc., 1530 Drew Avenue, Davis, Spojené
státy americké, California

POEX Velké Meziříčí a.s., Františkov 261/14, Velké
Meziříčí, Česká republika

ELI LILLY AND COMPANY, Lilly Corporate
Center, Indianopolis, Spojené státy americké, Indiana

AlphaCon, spol.s r.o., Nádražní 90, Praha 5, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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30.09.1999

30.09.1999

30.09.1999

01.10.1999

01.10.1999

01.10.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

30.09.1999

30.09.1999

30.09.1999

01.10.1999

01.10.1999

01.10.1999

(540)

(540)

(540)

(540)

SILK-WRITER

RIBBON

PAULI SPORT

ARON

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Traplová Jarmila, Advokátní a patentová
kancelář Traplová, Hakr, Kubát, Přístavní 24, Praha 7

Ing. Ihmová Markéta, A.Holas & partner patentová a
známková kancelář, Křížová 4, Brno

JUDr. Kuna Luboš, advokát, Táborská 65/29, Praha 4

Ing. Markes Libor, Grohova 54, Brno

(540)

(540)

(540)

(18) výrobky z kůže pro chovatele psů a koček zejména se
jedná o obojky, vodítka, náhubky a ostatní sedlářské
výrobky; (21) hřebeny a kartáče (pro úpravu psí a kočičí
srsti); (31) krmivo pro zvířata.

(16) psací, kreslící a značkovací náčiní, inkousty a
inkoustové náplně a zásobníky pro psací, kreslící a
značkovací náčiní, náplně a zásobníky pro psací náčiní s
kuličkovým hrotem, porézním hrotem a válečkovým
psacím hrotem, tuhy pro tužky, náplně s tuhou pro tužky,
pouzdra, držáky a kontejnery pro psací, kreslící a
značkovací náčiní pro inkousty a inkoustové náplně a
zásobníky, pro tužkové tuhy a pro náplně s tuhou pro
tužky, papírnické zboží, kancelářské potřeby (kromě
nábytku), nožičky a hroty per k psacímu, kreslícímu a
značkovacímu náčiní, mazací gumy, soubory a soupravy
pro psací stoly, tekutiny pro opravy, filmy a pásky určené
pro opravu chyb v tištěném, na stroji psaném a ručně
psaném textu, ředidla pro zmíněné tekutiny pro opravy,
všechny uvedené výrobky v rozsahu mezinárodní třídy 16.

(2) tonery pro kopírovací stroje a zařízení; (9) kopírovací
zařízení a stroje, fotoaparáty a jejich příslušenství uvedené
v této třídě, tiskárny pro počítače, televizní přístroje,
telefonní přístroje, snímače obrazu, skenery, zpětné LCD
projektory, videokamery, videorekordéry, videokazety,
videopásky, magnetofony, reproduktory, rádia; (37)
opravy a údržba kopírovacích zařízení a strojů, opravy a
montáž kancelářské a reprodukční elektroniky, opravy a
montáž telekomunikačních zařízení.

(25) sportovní oděvy, obuv; (28) sportovní potřeby.

(1) konzervační prostředky pro potraviny; (3) mýdla,
zubní pasty, parfumerie, kosmetické výrobky; (6) plech,
plechové a kovové tabule, značky a znaky z kovu s
emailovým potahem nebo bez něj; (8) příbory, naběračky,
břitvy; (14) klenoty, bižuterie, drahokamy, hodinky,
hodiny; (16) papírenské zboží, hrací karty, pohlednice,
ubrousky papírové, tabulky; (18) kufry, deštníky,
slunečníky a hole, kůže, imitace kůže, výrobky z těchto
materiálů, které nejsou zahrnuty do jiných tříd; (20)
nábytek, zrcadla, rámy, dřevěné či plastové obaly, výrobky
nejmenované v jiných třídách ze dřeva, korku, rákosu, z
rohu, kosti, slonoviny, z kostic, želvoviny, jantaru, perleti,
mořské pěny, náhražky všech těchto materiálů nebo
náhražky z plastických hmot; (21) sklenice, korbele, sklo,
porcelán, majolika, nádobí; (24) textilní ubrousky a ubrusy,
tkaniny a textilní výrobky neuvedené v jiných třídách;
(25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží; (26) krajky a
výšivky, stuhy a tkaničky, knoflíky a jiná galanterie; (28)
hry, hračky, sportovní náčiní; (31) slad, sladové výtažky;
(32) pivo, nealkoholické nápoje; (33) alkoholické nápoje;
(34) tabák, popelníky, zápalky a jiné potřeby pro kuřáky;
(35) propagační činnost, pomoc při řízení obchodní
činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce; (39)
služby cestovní kanceláře; (42) restaurační služby,
hostinská činnost.

(6) kovové trubky, armatury pro potrubí na stlačený
vzduch; (11) zařízení pro ohřev a rozvod vody, vanové
příslušenství /armatury/, vodovodní potrubní zařízení,
vodovodní baterie, vany, umyvadla, sanitární vybavení
koupelen, klimatizace, vařiče; (19) nekovové trubky,
keramické obklady, dlažba, sanitární keramika; (20)
nábytek do koupelen, zrcadla; (21) koše na prádlo, nádoby
na odpadky, kelímky, toaletní náčiní; (37) opravy, záruční
opravy a pozáruční servis výrobků zahrnutých do tříd 6, 11
a 20.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

16

2, 9, 37

25, 28

1, 3, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33,
34, 35, 39, 42

6, 11, 19, 20, 21, 37

25

O 147462

O 147463

O 147464

O 147486

O 147496

O 147500

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

TENESCO spol.s r.o., Mělnická 114, Libiš, Česká
republika

The Gillette Company, Prudential Tower Building,
Boston, Spojené státy americké, Massachusetts

RIBBON s.r.o., Vaculíkova 11, Brno, Česká republika

PAULI - SPORT, s.r.o., třída T.G.Masaryka 726,
Kladno, Česká republika

Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, Plzeň, Česká
republika

NOVASERVIS, spol.s r.o., Merhautova 208, Brno,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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01.10.1999

01.10.1999

01.10.1999

04.10.1999

04.10.1999

04.10.1999

06.10.1999

07.10.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

01.10.1999

01.10.1999

01.10.1999

04.10.1999

04.10.1999

04.10.1999

06.10.1999

07.10.1999

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

ASSOL

RUTKAY

CICADO

TULEŽIM

CARBOBIKE

(740) JUDr. Večeřa Jaroslav, Na Příkopě 15, Praha 1

(540)

(540)

(540)

(25) oděvy, obuv.

(25) oděvy, obuv.

(25) oděvy, obuv.

(25) oděvy, obuv.

(41) kulturní aktivity, historické atrakce; (42)
provozování středověkého skanzenu.

(12) rámy jízdních kol a vybavení pro jízdní kola, zejména
sedlovky, řídítka, vidlice, kliky apod., jízdní kola.

(10) přístroje lékařské včetně náhradních dílů; (37) opravy
zdravotnické techniky, instalace a opravy elektrických
strojů a přístrojů, instalace a opravy elektronických
zařízení.

(3) výrobky kosmetické, výrobky voňavkářské, éterické
oleje, vodičky na vlasy; (9) brýle (dioptrické i sluneční)
včetně příslušenství, kontaktní čočky, pouzdra na brýle;
(14) hodinky, šperky.

(9) ochranné oděvy a chrániče proti úrazům při sportu, vč.
chráničů holení, loktů, ramen a rukou, brankářské betony,
ochranné kalhoty, vesty, masky pro obličej, ochranné
přilby vč. lyžařských, potápěčské kombinézy, veškeré
kontrolní, záchranné a ochranné prostředky pro sport
všeho druhu; (18) pytle, vaky, pouzdra, tašky, batohy a
ledvinky všeho druhu a velikosti, pro sportovce, turisty,
školáky, lovce, ruční, na záda, golfové, plážové, nákupní,
cestovní, též sportovní pytle, vaky, tašky, pouzdra na
ledvinky pro sport a hry všeho druhu; (22) stany, též
nafukovací stany z pružných hmot, lana a provazy; (25)
oblečení a oděvy všeho druhu, sportovní oblečení a oděvy,
obuv všeho druhu, sportovní obuv všeho druhu, stélky

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

25

25

25

41, 42

12

10, 37

3, 9, 14

9, 18, 22, 25, 28

O 147501

O 147502

O 147503

O 147549

O 147571

O 147573

O 147605

O 147661

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Prokeš Petr, Alešova 1521, Jirkov, Česká republika

Prokeš Petr, Alešova 1521, Jirkov, Česká republika

Prokeš Petr, Alešova 1521, Jirkov, Česká republika

Prokeš Petr, Alešova 1521, Jirkov, Česká republika

TULEŽIM, a.s., Dřevčice 1, Brandýs n.L., Česká
republika

Kuba Petr, Kuželova 571, Praha 9, Česká republika

Šoulavý Karel, Blatovská 1/1362, Praha 10, Česká
republika

Candie's, Inc., 2975 Westchester Avenue, Purchase,
Spojené státy americké, New York

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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07.10.1999

07.10.1999

08.10.1999

08.10.1999

08.10.1999

12.10.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

07.10.1999

07.10.1999

08.10.1999

08.10.1999

08.10.1999

12.10.1999

(540)

(540)

ACRYDUR

DOBRÁ VLNA

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Smrčková Marie, patentový zástupce, Velflíkova
8, Praha 6

JUDr.Ing. Milan Hořejš, Národní 32, Praha 1

RNDr. Halaxová Zdeňka, TETRAPAT, tř. Svobody
22, Olomouc

RNDr. Halaxová Zdeňka, TETRAPAT, tř. Svobody
22, Olomouc

RNDr. Halaxová Zdeňka, TETRAPAT, tř. Svobody
22, Olomouc

(590)

(590)

Barevná

Barevná
(540)

(540)

(540)

(540)

obuvi, ponožky a punčochy, pokrývky hlavy všeho druhu,
též sportovní, např. lyžařské čepice, čepice, kulichy,
pletené čepice, čepice s kšiltem, rukavice; (28) tělocvičné a
sportovní nářadí a náčiní všeho druhu, též pro
fitnesscentra, saně a boby, lapačky a vyrážečky, lyže,
sportovní hole vč. lyžařských, pálky, rukavice sportovní
všeho druhu, hole hokejové a golfové, brusle, kolečkové
brusle, brusle s botami, hrací míče a míčky pro sportovní
hry, tj. pro fotbal, tenis, golf a pro hraní, hokejové puky,
sportovní disky, hráčské pálky, koule hrací a kulečníkové,
plavecké a potápěčské ploutve, sportovní rakety vč.
tenisových, sportovní a horolezecká lana a provazy, síliče
svalů, skateboardy, veškerá sportovní výstroj a výzbroj a
sportovní výrobky ve tř.28.

(2) pryskyřičné povlaky a nátěry určené pro ochranu částí
staveb, konstrukcí a podlah proti erozi a opotřebení, proti
účinkům chemických látek, proti průniku vody a škodám
způsobeným vysokou hmotností; (19) syntetické podlahy s
vysokou odolností proti působení chemikálií, stavební
nekovové materiály pro podlahy, bezešvé cementové
podlahy, bitumen, cementové a bituminosní povlaky pro
podlahy a střechy, nekovové stavební materiály pro
pokrytí střech, malta pro konstrukční účely; (27) kryty
podlah, izolace krytů podlah, kryty podlah v průmyslových
budovách.

(35) reklamní činnost; (41) kulturní a společenské akce
(organizování módních přehlídek, kulturních představení,
párty), modelingová agentura.

(35) reklamní a propagační činnost; (38) rozhlasové
vysílání; (41) hudební produkce, hudební vydavatelství.

(9) nosiče informací, nosiče a reproduktory záznamu zvuku
a obrazu, elektronicky vydávané periodikum; (16)
tiskoviny; (41) vydavatelská činnost.

(25) kombiné, spodničky, košilky, podprsenky, kalhotky,
podvazky, podvazkové pásy, stahovací kalhotky, body,
polokošilky, bokovky, korzety, polokorzety, spodky, slipy
a trenky, nátělníky a ostatní spodní prádlo.

(1) chemické výrobky: pro průmysl 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,
antimon, filmy fotografické pro barevné a černobílé
fotografie; (2) barvy, laky, fermeže pro průmyslové a

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

2, 19, 27

35, 41

35, 38, 41

9, 16, 41

25

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39

O 147664

O 147666

O 147680

O 147683

O 147687

O 147769

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Ing. Budz Vladimír, K sadu 413, Praha 8, Česká
republika

RPM/BELGIUM naamloze vennootschap,
Industriepark Noord, H.Dunanstraat 118, Tielt, Belgie

Hradecká Nataša, E.Rosického 1079/16, Ostrava -
Svinov, Česká republika

RNDr. Foretník Pavel, nám. Osvobození 27, Horka
nad Moravou, Česká republika

SOLEN, s.r.o., Březsko 96, Konice, Česká republika

NEW ROSME, SIA, Hanzas iela 18, Riga, Lotyšsko

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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umělecké textilní barvy, přípravky k barvení potravin a
nápojů, barviva, antikorozní a impregnační nátěry,
barvířské přípravky, mořidla, přírodní pryskyřice, kovové
fólie, kovy v prášku pro účely malířské a dekoratérské; (3)
přípravky: prací a bělící, čistící, leštící, odmašťovací,  zubní
pasty, prášky; (5) výrobky dietetické pro děti a nemocné,
náplasti, obvazový materiál, prostředky dezinfekční, k
hubení rostlinných a živočišných škůdců; (6) 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 (vyjma kovových žebříků a lešení), které nejsou
obsaženy v jiných třídách, rudy; (7) 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, elektrotehcnická zařízení a přístroje pro
domácnost, zejména kuchyňské drtiče, přístroje na mletí
potravin a mixéry, lisy ovoce nebo zeleniny, jejich části a
součásti, domácí automatické pračky, myčky na nádobí,
vysavače prachu, leštiče parket, vrtačky a jejich části,
řetězové pily, okružní pily a jejich součásti; (8) ruční
nástroje zastávající funkci nářadí v příslušných oborech,
břitvy,  holicí el. strojky, vidličky a lžíce včetně z drahých
kovů, strojky na stříhání vlasů; (9) kinematografické
aparáty a přístroje, aparáty pro přenos zvuku nebo obrazu,
zábavní stroje, audiovizuální přístroje, kompaktní disky,
optické disky, magnetické disky, filmy, hry upravené pro
použití s televizními přijímači, hrací skříně, magnetické
pásky, video pásky, monitory, fotografické přístroje všeho
druhu, projekční přístroje, kopírovací přístroje, audio a
video přijímače, video nahrávače a přehrávače,
radiopřijímače pro automobily, faxové přístroje, optické
přístroje k vážení a měření, přístroje pro kontrolní účely,
zapisovací pokladny a počítací stroje, antény, satelitní
antény, elektrické kabely a vodiče, telefonická sluchátka,
telefony a jejich příslušenství, mobilní telefony a jejich
příslušenství, elektrické nabíječky, výpočetní technika,
stolní počítače, kalkulačky, tiskárny, scannery, software na
nosičích, 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, rozhlasové a televizní přijímače a
vysilače, satelitní pokladny a počítací stroje včetně
kancelářských a děrovacích strojů, výpočetní technika
všeho druhu včetně periferních zařízení, telekomunikační
technika všeho druhu, hasící přístroje, speciální pouzdra
pro přístroje a nástroje, které jsou zařazeny do této třídy,
elektrotermické nástroje a přístroje, jako: ruční elektrické
svářečky, elektrické žehličky apod., elektrické přístroje a
zařízení jako jsou ohřívače nohou, elektrické zapalovače a
obdobná zařízení nezařazená v jiných třídách,  součásti a
příslušenství všech uvedených přístrojů a zařízení; (11)
přístroje a zařízení osvětlovací, topná a ohřívací, na
výrobu páry, na vaření, chlazení, sušení, ventilaci a
klimatizaci, včetně součástek a příslušenství, zejména
lampy, světla, světlomety, chladničky, mrazničky, mrazící
pulty, sušičky, elektrotepelné vysoušeče vlasů a ostatní
přístroje na úpravu vlasů, mikrovlnné trouby, vařiče, varná

tělesa, grily a ostatní ohřívače, přístroje na přípravu kávy
nebo čaje, opékače topinek, ponorné fritézy, kuchyňské
sporáky; (12) pozemní vozidla, motory pro pozemní
vozidla, poháněcí soukolí a hnací řemeny pro pozemní
vozidla, zařízení pro leteckou, lodní a pozemní dopravu;
(13) ohňostroje, výrobky zábavní pyrotechniky; (14)
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;
(15) hudební nástroje včetně mechanických klavírů a jejich
příslušenství, hudební skříně; (16) 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, fotografie, fotoalba; (17) gutaperča, guma,
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; (18)
kůže a náhražky, výrobky z kůže a náhražek, surové kůže a
kožešiny, kufry a cestovní brašny, deštníky, slunečníky,
hole, biče, postroje pro koně, sedlářské výrobky; (19)
stavební materiál včetně polozpracovaného řeziva (trámy,
prkna, dřevěné panely, překližka, skleněné cihly, dlaždice
apod.), 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 (vyjma nekovových
lešení); (20) broušená skla a zrcadla, rámy, výrobky ze
dřeva, korku, rákosu, proutí, třtiny, rohoviny, slonoviny,
kostí, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny, buničiny,
výrobky z plastických hmot (vyjma nábytku a žebříků z
plastových hmot a dřeva), obaly (nádoby) z plastických
hmot, matrace, podhlavníky; (21) 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 apod., 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; (24) tkaniny, pokrývky včetně
cestovních pokrývek, ložní potřeby; (25) oděvy, prádlo,
boty, střevíce, trepky; (26) krajky, výšivky, stuhy,
šněrovadla, druky, háčky, zipy, umělé květiny; (27)
koberce, rohože, žíněnky; (29) 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, želatina pro potravinářské účely;
(30) 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; (31) výrobky zemědělské,
zahradnické, produkty lesnické včetně nezpracovaného
dřeva, semena, čerstvé ovoce a zelenina, sazenice, živé
rostliny a přírodní květiny, zvířecí krmiva, slad; (32) pivo,
lehká piva a ležáky, minerální vody, šumivé a jiné
nealkoholické nápoje, sirupy a jiné přípravky k přípravě
nápojů, ovocné šťávy a nápoje z nich; (33) vína, lihoviny,
likéry, nealkoholická vína; (34) tabák v surovém stavu,
tabákové výrobky, potřeby pro kuřáky, zápalky; (37)
servisní a opravárenská činnost pro elektrotechnické a
elektronické výrobky a služby záruční opravny,
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zprostředkování výše uvedených služeb; (39) doprava a
skladování, provozování veřejných celních skladů.

(1) chemické výrobky: pro průmysl 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,
antimon, filmy fotografické pro barevné a černobílé
fotografie; (2) barvy, laky, fermeže pro průmyslové a
umělecké textilní barvy, přípravky k barvení potravin a
nápojů, barviva, antikorozní a impregnační nátěry,
barvířské přípravky, mořidla, přírodní pryskyřice, kovové
fólie, kovy v prášku pro účely malířské a dekoratérské; (3)
přípravky: prací a bělící, čistící, leštící, odmašťovací,  zubní
pasty, prášky; (5) výrobky dietetické pro děti a nemocné,
náplasti, obvazový materiál, prostředky dezinfekční, k
hubení rostlinných a živočišných škůdců; (6) 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 (vyjma kovových žebříků a lešení), které nejsou
obsaženy v jiných třídách, rudy; (7) 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, elektrotehcnická zařízení a přístroje pro
domácnost, zejména kuchyňské drtiče, přístroje na mletí
potravin a mixéry, lisy ovoce nebo zeleniny, jejich části a
součásti, domácí automatické pračky, myčky na nádobí,
vysavače prachu, leštiče parket, vrtačky a jejich části,
řetězové pily, okružní pily a jejich součásti; (8) ruční
nástroje zastávající funkci nářadí v příslušných oborech,
břitvy,  holicí el. strojky, vidličky a lžíce včetně z drahých
kovů, strojky na stříhání vlasů; (9) kinematografické
aparáty a přístroje, aparáty pro přenos zvuku nebo obrazu,
zábavní stroje, audiovizuální přístroje, kompaktní disky,
optické disky, magnetické disky, filmy, hry upravené pro
použití s televizními přijímači, hrací skříně, magnetické
pásky, video pásky, monitory, fotografické přístroje všeho
druhu, projekční přístroje, kopírovací přístroje, audio a
video přijímače, video nahrávače a přehrávače,
radiopřijímače pro automobily, faxové přístroje, optické
přístroje k vážení a měření, přístroje pro kontrolní účely,
zapisovací pokladny a počítací stroje, antény, satelitní
antény, elektrické kabely a vodiče, telefonická sluchátka,
telefony a jejich příslušenství, mobilní telefony a jejich
příslušenství, elektrické nabíječky, výpočetní technika,
stolní počítače, kalkulačky, tiskárny, scannery, software na
nosičích, 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, rozhlasové a televizní přijímače a
vysilače, satelitní pokladny a počítací stroje včetně
kancelářských a děrovacích strojů, výpočetní technika
všeho druhu včetně periferních zařízení, telekomunikační
technika všeho druhu, hasící přístroje, speciální pouzdra
pro přístroje a nástroje, které jsou zařazeny do této třídy,
elektrotermické nástroje a přístroje, jako: ruční elektrické
svářečky, elektrické žehličky apod., elektrické přístroje a
zařízení jako jsou ohřívače nohou, elektrické zapalovače a
obdobná zařízení nezařazená v jiných třídách,  součásti a
příslušenství všech uvedených přístrojů a zařízení; (11)
přístroje a zařízení osvětlovací, topná a ohřívací, na
výrobu páry, na vaření, chlazení, sušení, ventilaci a
klimatizaci, včetně součástek a příslušenství, zejména
lampy, světla, světlomety, chladničky, mrazničky, mrazící
pulty, sušičky, elektrotepelné vysoušeče vlasů a ostatní
přístroje na úpravu vlasů, mikrovlnné trouby, vařiče, varná
tělesa, grily a ostatní ohřívače, přístroje na přípravu kávy
nebo čaje, opékače topinek, ponorné fritézy, kuchyňské
sporáky; (12) pozemní vozidla, motory pro pozemní
vozidla, poháněcí soukolí a hnací řemeny pro pozemní
vozidla, zařízení pro leteckou, lodní a pozemní dopravu;
(13) ohňostroje, výrobky zábavní pyrotechniky; (14)
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;
(15) hudební nástroje včetně mechanických klavírů a jejich
příslušenství, hudební skříně; (16) 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, fotografie, fotoalba; (17) gutaperča, guma,
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; (18)
kůže a náhražky, výrobky z kůže a náhražek, surové kůže a
kožešiny, kufry a cestovní brašny, deštníky, slunečníky,
hole, biče, postroje pro koně, sedlářské výrobky; (19)
stavební materiál včetně polozpracovaného řeziva (trámy,
prkna, dřevěné panely, překližka, skleněné cihly, dlaždice
apod.), 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 (vyjma nekovových
lešení); (20) broušená skla a zrcadla, rámy, výrobky ze
dřeva, korku, rákosu, proutí, třtiny, rohoviny, slonoviny,
kostí, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny, buničiny,
výrobky z plastických hmot (vyjma nábytku a žebříků z
plastových hmot a dřeva), obaly (nádoby) z plastických
hmot, matrace, podhlavníky; (21) 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 apod., 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; (24) tkaniny, pokrývky včetně
cestovních pokrývek, ložní potřeby; (25) oděvy, prádlo,

(511) 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
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boty, střevíce, trepky; (26) krajky, výšivky, stuhy,
šněrovadla, druky, háčky, zipy, umělé květiny; (27)
koberce, rohože, žíněnky; (29) 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, želatina pro potravinářské účely;
(30) 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; (31) výrobky zemědělské,
zahradnické, produkty lesnické včetně nezpracovaného
dřeva, semena, čerstvé ovoce a zelenina, sazenice, živé
rostliny a přírodní květiny, zvířecí krmiva, slad; (32) pivo,
lehká piva a ležáky, minerální vody, šumivé a jiné
nealkoholické nápoje, sirupy a jiné přípravky k přípravě
nápojů, ovocné šťávy a nápoje z nich; (33) vína, lihoviny,
likéry, nealkoholická vína; (34) tabák v surovém stavu,
tabákové výrobky, potřeby pro kuřáky, zápalky; (37)
servisní a opravárenská činnost pro elektrotechnické a
elektronické výrobky a služby záruční opravny,
zprostředkování výše uvedených služeb; (39) doprava a
skladování, provozování veřejných celních skladů.

(1) chemické výrobky: pro průmysl 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,
antimon, filmy fotografické pro barevné a černobílé
fotografie; (2) barvy, laky, fermeže pro průmyslové a
umělecké textilní barvy, přípravky k barvení potravin a
nápojů, barviva, antikorozní a impregnační nátěry,
barvířské přípravky, mořidla, přírodní pryskyřice, kovové
fólie, kovy v prášku pro účely malířské a dekoratérské; (3)
přípravky: prací a bělící, čistící, leštící, odmašťovací,  zubní
pasty, prášky; (5) výrobky dietetické pro děti a nemocné,
náplasti, obvazový materiál, prostředky dezinfekční, k
hubení rostlinných a živočišných škůdců; (6) 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 (vyjma kovových žebříků a lešení), které nejsou
obsaženy v jiných třídách, rudy; (7) 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, elektrotehcnická zařízení a přístroje pro
domácnost, zejména kuchyňské drtiče, přístroje na mletí

potravin a mixéry, lisy ovoce nebo zeleniny, jejich části a
součásti, domácí automatické pračky, myčky na nádobí,
vysavače prachu, leštiče parket, vrtačky a jejich části,
řetězové pily, okružní pily a jejich součásti; (8) ruční
nástroje zastávající funkci nářadí v příslušných oborech,
břitvy,  holicí el. strojky, vidličky a lžíce včetně z drahých
kovů, strojky na stříhání vlasů; (9) kinematografické
aparáty a přístroje, aparáty pro přenos zvuku nebo obrazu,
zábavní stroje, audiovizuální přístroje, kompaktní disky,
optické disky, magnetické disky, filmy, hry upravené pro
použití s televizními přijímači, hrací skříně, magnetické
pásky, video pásky, monitory, fotografické přístroje všeho
druhu, projekční přístroje, kopírovací přístroje, audio a
video přijímače, video nahrávače a přehrávače,
radiopřijímače pro automobily, faxové přístroje, optické
přístroje k vážení a měření, přístroje pro kontrolní účely,
zapisovací pokladny a počítací stroje, antény, satelitní
antény, elektrické kabely a vodiče, telefonická sluchátka,
telefony a jejich příslušenství, mobilní telefony a jejich
příslušenství, elektrické nabíječky, výpočetní technika,
stolní počítače, kalkulačky, tiskárny, scannery, software na
nosičích, 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, rozhlasové a televizní přijímače a
vysilače, satelitní pokladny a počítací stroje včetně
kancelářských a děrovacích strojů, výpočetní technika
všeho druhu včetně periferních zařízení, telekomunikační
technika všeho druhu, hasící přístroje, speciální pouzdra
pro přístroje a nástroje, které jsou zařazeny do této třídy,
elektrotermické nástroje a přístroje, jako: ruční elektrické
svářečky, elektrické žehličky apod., elektrické přístroje a
zařízení jako jsou ohřívače nohou, elektrické zapalovače a
obdobná zařízení nezařazená v jiných třídách,  součásti a
příslušenství všech uvedených přístrojů a zařízení; (11)
přístroje a zařízení osvětlovací, topná a ohřívací, na
výrobu páry, na vaření, chlazení, sušení, ventilaci a
klimatizaci, včetně součástek a příslušenství, zejména
lampy, světla, světlomety, chladničky, mrazničky, mrazící
pulty, sušičky, elektrotepelné vysoušeče vlasů a ostatní
přístroje na úpravu vlasů, mikrovlnné trouby, vařiče, varná
tělesa, grily a ostatní ohřívače, přístroje na přípravu kávy
nebo čaje, opékače topinek, ponorné fritézy, kuchyňské
sporáky; (12) pozemní vozidla, motory pro pozemní
vozidla, poháněcí soukolí a hnací řemeny pro pozemní
vozidla, zařízení pro leteckou, lodní a pozemní dopravu;
(13) ohňostroje, výrobky zábavní pyrotechniky; (14)
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;
(15) hudební nástroje včetně mechanických klavírů a jejich
příslušenství, hudební skříně; (16) 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, fotografie, fotoalba; (17) gutaperča, guma,
náhražky těchto hmot, polotovary z plastických hmot
(fólie, desky, tyče), těsnící hmoty, ucpávky a izolace
(tepelné, elektrické nebo zvukové), osinek, slída a výrobky
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z osinku a slídy, hadice ne kovové, izolační nátěry; (18)
kůže a náhražky, výrobky z kůže a náhražek, surové kůže a
kožešiny, kufry a cestovní brašny, deštníky, slunečníky,
hole, biče, postroje pro koně, sedlářské výrobky; (19)
stavební materiál včetně polozpracovaného řeziva (trámy,
prkna, dřevěné panely, překližka, skleněné cihly, dlaždice
apod.), 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 (vyjma nekovových
lešení); (20) broušená skla a zrcadla, rámy, výrobky ze
dřeva, korku, rákosu, proutí, třtiny, rohoviny, slonoviny,
kostí, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny, buničiny,
výrobky z plastických hmot (vyjma nábytku a žebříků z
plastových hmot a dřeva), obaly (nádoby) z plastických
hmot, matrace, podhlavníky; (21) 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 apod., 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; (24) tkaniny, pokrývky včetně
cestovních pokrývek, ložní potřeby; (25) oděvy, prádlo,
boty, střevíce, trepky; (26) krajky, výšivky, stuhy,
šněrovadla, druky, háčky, zipy, umělé květiny; (27)
koberce, rohože, žíněnky; (29) 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, želatina pro potravinářské účely;
(30) 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; (31) výrobky zemědělské,
zahradnické, produkty lesnické včetně nezpracovaného
dřeva, semena, čerstvé ovoce a zelenina, sazenice, živé
rostliny a přírodní květiny, zvířecí krmiva, slad; (32) pivo,
lehká piva a ležáky, minerální vody, šumivé a jiné
nealkoholické nápoje, sirupy a jiné přípravky k přípravě
nápojů, ovocné šťávy a nápoje z nich; (33) vína, lihoviny,
likéry, nealkoholická vína; (34) tabák v surovém stavu,
tabákové výrobky, potřeby pro kuřáky, zápalky; (37)
servisní a opravárenská činnost pro elektrotechnické a
elektronické výrobky a služby záruční opravny,
zprostředkování výše uvedených služeb; (39) doprava a
skladování, provozování veřejných celních skladů.

(1) chemické výrobky: pro průmysl 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,
antimon, filmy fotografické pro barevné a černobílé
fotografie; (2) barvy, laky, fermeže pro průmyslové a

umělecké textilní barvy, přípravky k barvení potravin a
nápojů, barviva, antikorozní a impregnační nátěry,
barvířské přípravky, mořidla, přírodní pryskyřice, kovové
fólie, kovy v prášku pro účely malířské a dekoratérské; (3)
přípravky: prací a bělící, čistící, leštící, odmašťovací,  zubní
pasty, prášky; (5) výrobky dietetické pro děti a nemocné,
náplasti, obvazový materiál, prostředky dezinfekční, k
hubení rostlinných a živočišných škůdců; (6) 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 (vyjma kovových žebříků a lešení), které nejsou
obsaženy v jiných třídách, rudy; (7) 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, elektrotehcnická zařízení a přístroje pro
domácnost, zejména kuchyňské drtiče, přístroje na mletí
potravin a mixéry, lisy ovoce nebo zeleniny, jejich části a
součásti, domácí automatické pračky, myčky na nádobí,
vysavače prachu, leštiče parket, vrtačky a jejich části,
řetězové pily, okružní pily a jejich součásti; (8) ruční
nástroje zastávající funkci nářadí v příslušných oborech,
břitvy,  holicí el. strojky, vidličky a lžíce včetně z drahých
kovů, strojky na stříhání vlasů; (9) kinematografické
aparáty a přístroje, aparáty pro přenos zvuku nebo obrazu,
zábavní stroje, audiovizuální přístroje, kompaktní disky,
optické disky, magnetické disky, filmy, hry upravené pro
použití s televizními přijímači, hrací skříně, magnetické
pásky, video pásky, monitory, fotografické přístroje všeho
druhu, projekční přístroje, kopírovací přístroje, audio a
video přijímače, video nahrávače a přehrávače,
radiopřijímače pro automobily, faxové přístroje, optické
přístroje k vážení a měření, přístroje pro kontrolní účely,
zapisovací pokladny a počítací stroje, antény, satelitní
antény, elektrické kabely a vodiče, telefonická sluchátka,
telefony a jejich příslušenství, mobilní telefony a jejich
příslušenství, elektrické nabíječky, výpočetní technika,
stolní počítače, kalkulačky, tiskárny, scannery, software na
nosičích, 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, rozhlasové a televizní přijímače a
vysilače, satelitní pokladny a počítací stroje včetně
kancelářských a děrovacích strojů, výpočetní technika
všeho druhu včetně periferních zařízení, telekomunikační
technika všeho druhu, hasící přístroje, speciální pouzdra
pro přístroje a nástroje, které jsou zařazeny do této třídy,
elektrotermické nástroje a přístroje, jako: ruční elektrické
svářečky, elektrické žehličky apod., elektrické přístroje a
zařízení jako jsou ohřívače nohou, elektrické zapalovače a
obdobná zařízení nezařazená v jiných třídách,  součásti a
příslušenství všech uvedených přístrojů a zařízení; (11)
přístroje a zařízení osvětlovací, topná a ohřívací, na
výrobu páry, na vaření, chlazení, sušení, ventilaci a
klimatizaci, včetně součástek a příslušenství, zejména
lampy, světla, světlomety, chladničky, mrazničky, mrazící
pulty, sušičky, elektrotepelné vysoušeče vlasů a ostatní
přístroje na úpravu vlasů, mikrovlnné trouby, vařiče, varná
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tělesa, grily a ostatní ohřívače, přístroje na přípravu kávy
nebo čaje, opékače topinek, ponorné fritézy, kuchyňské
sporáky; (12) pozemní vozidla, motory pro pozemní
vozidla, poháněcí soukolí a hnací řemeny pro pozemní
vozidla, zařízení pro leteckou, lodní a pozemní dopravu;
(13) ohňostroje, výrobky zábavní pyrotechniky; (14)
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;
(15) hudební nástroje včetně mechanických klavírů a jejich
příslušenství, hudební skříně; (16) 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, fotografie, fotoalba; (17) gutaperča, guma,
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; (18)
kůže a náhražky, výrobky z kůže a náhražek, surové kůže a
kožešiny, kufry a cestovní brašny, deštníky, slunečníky,
hole, biče, postroje pro koně, sedlářské výrobky; (19)
stavební materiál včetně polozpracovaného řeziva (trámy,
prkna, dřevěné panely, překližka, skleněné cihly, dlaždice
apod.), 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 (vyjma nekovových
lešení); (20) broušená skla a zrcadla, rámy, výrobky ze
dřeva, korku, rákosu, proutí, třtiny, rohoviny, slonoviny,
kostí, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny, buničiny,
výrobky z plastických hmot (vyjma nábytku a žebříků z
plastových hmot a dřeva), obaly (nádoby) z plastických
hmot, matrace, podhlavníky; (21) 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 apod., 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; (24) tkaniny, pokrývky včetně
cestovních pokrývek, ložní potřeby; (25) oděvy, prádlo,
boty, střevíce, trepky; (26) krajky, výšivky, stuhy,
šněrovadla, druky, háčky, zipy, umělé květiny; (27)
koberce, rohože, žíněnky; (29) 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, želatina pro potravinářské účely;
(30) 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; (31) výrobky zemědělské,
zahradnické, produkty lesnické včetně nezpracovaného
dřeva, semena, čerstvé ovoce a zelenina, sazenice, živé
rostliny a přírodní květiny, zvířecí krmiva, slad; (32) pivo,
lehká piva a ležáky, minerální vody, šumivé a jiné
nealkoholické nápoje, sirupy a jiné přípravky k přípravě
nápojů, ovocné šťávy a nápoje z nich; (33) vína, lihoviny,
likéry, nealkoholická vína; (34) tabák v surovém stavu,
tabákové výrobky, potřeby pro kuřáky, zápalky; (37)
servisní a opravárenská činnost pro elektrotechnické a
elektronické výrobky a služby záruční opravny,

zprostředkování výše uvedených služeb; (39) doprava a
skladování, provozování veřejných celních skladů.

(1) chemické výrobky: pro průmysl 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,
antimon, filmy fotografické pro barevné a černobílé
fotografie; (2) barvy, laky, fermeže pro průmyslové a
umělecké textilní barvy, přípravky k barvení potravin a
nápojů, barviva, antikorozní a impregnační nátěry,
barvířské přípravky, mořidla, přírodní pryskyřice, kovové
fólie, kovy v prášku pro účely malířské a dekoratérské; (3)
přípravky: prací a bělící, čistící, leštící, odmašťovací,  zubní
pasty, prášky; (5) výrobky dietetické pro děti a nemocné,
náplasti, obvazový materiál, prostředky dezinfekční, k
hubení rostlinných a živočišných škůdců; (6) 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 (vyjma kovových žebříků a lešení), které nejsou
obsaženy v jiných třídách, rudy; (7) 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, elektrotehcnická zařízení a přístroje pro
domácnost, zejména kuchyňské drtiče, přístroje na mletí
potravin a mixéry, lisy ovoce nebo zeleniny, jejich části a
součásti, domácí automatické pračky, myčky na nádobí,
vysavače prachu, leštiče parket, vrtačky a jejich části,
řetězové pily, okružní pily a jejich součásti; (8) ruční
nástroje zastávající funkci nářadí v příslušných oborech,
břitvy,  holicí el. strojky, vidličky a lžíce včetně z drahých
kovů, strojky na stříhání vlasů; (9) kinematografické
aparáty a přístroje, aparáty pro přenos zvuku nebo obrazu,
zábavní stroje, audiovizuální přístroje, kompaktní disky,
optické disky, magnetické disky, filmy, hry upravené pro
použití s televizními přijímači, hrací skříně, magnetické
pásky, video pásky, monitory, fotografické přístroje všeho
druhu, projekční přístroje, kopírovací přístroje, audio a
video přijímače, video nahrávače a přehrávače,
radiopřijímače pro automobily, faxové přístroje, optické
přístroje k vážení a měření, přístroje pro kontrolní účely,
zapisovací pokladny a počítací stroje, antény, satelitní
antény, elektrické kabely a vodiče, telefonická sluchátka,
telefony a jejich příslušenství, mobilní telefony a jejich
příslušenství, elektrické nabíječky, výpočetní technika,
stolní počítače, kalkulačky, tiskárny, scannery, software na
nosičích, 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
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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, rozhlasové a televizní přijímače a
vysilače, satelitní pokladny a počítací stroje včetně
kancelářských a děrovacích strojů, výpočetní technika
všeho druhu včetně periferních zařízení, telekomunikační
technika všeho druhu, hasící přístroje, speciální pouzdra
pro přístroje a nástroje, které jsou zařazeny do této třídy,
elektrotermické nástroje a přístroje, jako: ruční elektrické
svářečky, elektrické žehličky apod., elektrické přístroje a
zařízení jako jsou ohřívače nohou, elektrické zapalovače a
obdobná zařízení nezařazená v jiných třídách,  součásti a
příslušenství všech uvedených přístrojů a zařízení; (11)
přístroje a zařízení osvětlovací, topná a ohřívací, na
výrobu páry, na vaření, chlazení, sušení, ventilaci a
klimatizaci, včetně součástek a příslušenství, zejména
lampy, světla, světlomety, chladničky, mrazničky, mrazící
pulty, sušičky, elektrotepelné vysoušeče vlasů a ostatní
přístroje na úpravu vlasů, mikrovlnné trouby, vařiče, varná
tělesa, grily a ostatní ohřívače, přístroje na přípravu kávy
nebo čaje, opékače topinek, ponorné fritézy, kuchyňské
sporáky; (12) pozemní vozidla, motory pro pozemní
vozidla, poháněcí soukolí a hnací řemeny pro pozemní
vozidla, zařízení pro leteckou, lodní a pozemní dopravu;
(13) ohňostroje, výrobky zábavní pyrotechniky; (14)
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;
(15) hudební nástroje včetně mechanických klavírů a jejich
příslušenství, hudební skříně; (16) 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, fotografie, fotoalba; (17) gutaperča, guma,
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; (18)
kůže a náhražky, výrobky z kůže a náhražek, surové kůže a
kožešiny, kufry a cestovní brašny, deštníky, slunečníky,
hole, biče, postroje pro koně, sedlářské výrobky; (19)
stavební materiál včetně polozpracovaného řeziva (trámy,
prkna, dřevěné panely, překližka, skleněné cihly, dlaždice
apod.), 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 (vyjma nekovových
lešení); (20) broušená skla a zrcadla, rámy, výrobky ze
dřeva, korku, rákosu, proutí, třtiny, rohoviny, slonoviny,
kostí, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny, buničiny,
výrobky z plastických hmot (vyjma nábytku a žebříků z
plastových hmot a dřeva), obaly (nádoby) z plastických
hmot, matrace, podhlavníky; (21) 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 apod., 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; (24) tkaniny, pokrývky včetně
cestovních pokrývek, ložní potřeby; (25) oděvy, prádlo,
boty, střevíce, trepky; (26) krajky, výšivky, stuhy,
šněrovadla, druky, háčky, zipy, umělé květiny; (27)
koberce, rohože, žíněnky; (29) 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, želatina pro potravinářské účely;
(30) 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; (31) výrobky zemědělské,
zahradnické, produkty lesnické včetně nezpracovaného
dřeva, semena, čerstvé ovoce a zelenina, sazenice, živé
rostliny a přírodní květiny, zvířecí krmiva, slad; (32) pivo,
lehká piva a ležáky, minerální vody, šumivé a jiné
nealkoholické nápoje, sirupy a jiné přípravky k přípravě
nápojů, ovocné šťávy a nápoje z nich; (33) vína, lihoviny,
likéry, nealkoholická vína; (34) tabák v surovém stavu,
tabákové výrobky, potřeby pro kuřáky, zápalky; (37)
servisní a opravárenská činnost pro elektrotechnické a
elektronické výrobky a služby záruční opravny,
zprostředkování výše uvedených služeb; (39) doprava a
skladování, provozování veřejných celních skladů.

(1) chemické výrobky: pro průmysl 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,
antimon, filmy fotografické pro barevné a černobílé
fotografie; (2) barvy, laky, fermeže pro průmyslové a
umělecké textilní barvy, přípravky k barvení potravin a
nápojů, barviva, antikorozní a impregnační nátěry,
barvířské přípravky, mořidla, přírodní pryskyřice, kovové
fólie, kovy v prášku pro účely malířské a dekoratérské; (3)
přípravky: prací a bělící, čistící, leštící, odmašťovací,  zubní
pasty, prášky; (5) výrobky dietetické pro děti a nemocné,
náplasti, obvazový materiál, prostředky dezinfekční, k
hubení rostlinných a živočišných škůdců; (6) 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 (vyjma kovových žebříků a lešení), které nejsou
obsaženy v jiných třídách, rudy; (7) 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, elektrotehcnická zařízení a přístroje pro
domácnost, zejména kuchyňské drtiče, přístroje na mletí
potravin a mixéry, lisy ovoce nebo zeleniny, jejich části a
součásti, domácí automatické pračky, myčky na nádobí,
vysavače prachu, leštiče parket, vrtačky a jejich části,
řetězové pily, okružní pily a jejich součásti; (8) ruční
nástroje zastávající funkci nářadí v příslušných oborech,
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břitvy,  holicí el. strojky, vidličky a lžíce včetně z drahých
kovů, strojky na stříhání vlasů; (9) kinematografické
aparáty a přístroje, aparáty pro přenos zvuku nebo obrazu,
zábavní stroje, audiovizuální přístroje, kompaktní disky,
optické disky, magnetické disky, filmy, hry upravené pro
použití s televizními přijímači, hrací skříně, magnetické
pásky, video pásky, monitory, fotografické přístroje všeho
druhu, projekční přístroje, kopírovací přístroje, audio a
video přijímače, video nahrávače a přehrávače,
radiopřijímače pro automobily, faxové přístroje, optické
přístroje k vážení a měření, přístroje pro kontrolní účely,
zapisovací pokladny a počítací stroje, antény, satelitní
antény, elektrické kabely a vodiče, telefonická sluchátka,
telefony a jejich příslušenství, mobilní telefony a jejich
příslušenství, elektrické nabíječky, výpočetní technika,
stolní počítače, kalkulačky, tiskárny, scannery, software na
nosičích, 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, rozhlasové a televizní přijímače a
vysilače, satelitní pokladny a počítací stroje včetně
kancelářských a děrovacích strojů, výpočetní technika
všeho druhu včetně periferních zařízení, telekomunikační
technika všeho druhu, hasící přístroje, speciální pouzdra
pro přístroje a nástroje, které jsou zařazeny do této třídy,
elektrotermické nástroje a přístroje, jako: ruční elektrické
svářečky, elektrické žehličky apod., elektrické přístroje a
zařízení jako jsou ohřívače nohou, elektrické zapalovače a
obdobná zařízení nezařazená v jiných třídách,  součásti a
příslušenství všech uvedených přístrojů a zařízení; (11)
přístroje a zařízení osvětlovací, topná a ohřívací, na
výrobu páry, na vaření, chlazení, sušení, ventilaci a
klimatizaci, včetně součástek a příslušenství, zejména
lampy, světla, světlomety, chladničky, mrazničky, mrazící
pulty, sušičky, elektrotepelné vysoušeče vlasů a ostatní
přístroje na úpravu vlasů, mikrovlnné trouby, vařiče, varná
tělesa, grily a ostatní ohřívače, přístroje na přípravu kávy
nebo čaje, opékače topinek, ponorné fritézy, kuchyňské
sporáky; (12) pozemní vozidla, motory pro pozemní
vozidla, poháněcí soukolí a hnací řemeny pro pozemní
vozidla, zařízení pro leteckou, lodní a pozemní dopravu;
(13) ohňostroje, výrobky zábavní pyrotechniky; (14)
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;
(15) hudební nástroje včetně mechanických klavírů a jejich
příslušenství, hudební skříně; (16) 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, fotografie, fotoalba; (17) gutaperča, guma,
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; (18)
kůže a náhražky, výrobky z kůže a náhražek, surové kůže a
kožešiny, kufry a cestovní brašny, deštníky, slunečníky,
hole, biče, postroje pro koně, sedlářské výrobky; (19)
stavební materiál včetně polozpracovaného řeziva (trámy,

prkna, dřevěné panely, překližka, skleněné cihly, dlaždice
apod.), 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 (vyjma nekovových
lešení); (20) broušená skla a zrcadla, rámy, výrobky ze
dřeva, korku, rákosu, proutí, třtiny, rohoviny, slonoviny,
kostí, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny, buničiny,
výrobky z plastických hmot (vyjma nábytku a žebříků z
plastových hmot a dřeva), obaly (nádoby) z plastických
hmot, matrace, podhlavníky; (21) 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 apod., 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; (24) tkaniny, pokrývky včetně
cestovních pokrývek, ložní potřeby; (25) oděvy, prádlo,
boty, střevíce, trepky; (26) krajky, výšivky, stuhy,
šněrovadla, druky, háčky, zipy, umělé květiny; (27)
koberce, rohože, žíněnky; (29) 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, želatina pro potravinářské účely;
(30) 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; (31) výrobky zemědělské,
zahradnické, produkty lesnické včetně nezpracovaného
dřeva, semena, čerstvé ovoce a zelenina, sazenice, živé
rostliny a přírodní květiny, zvířecí krmiva, slad; (32) pivo,
lehká piva a ležáky, minerální vody, šumivé a jiné
nealkoholické nápoje, sirupy a jiné přípravky k přípravě
nápojů, ovocné šťávy a nápoje z nich; (33) vína, lihoviny,
likéry, nealkoholická vína; (34) tabák v surovém stavu,
tabákové výrobky, potřeby pro kuřáky, zápalky; (37)
servisní a opravárenská činnost pro elektrotechnické a
elektronické výrobky a služby záruční opravny,
zprostředkování výše uvedených služeb; (39) doprava a
skladování, provozování veřejných celních skladů.

(1) chemické výrobky: pro průmysl 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,
antimon, filmy fotografické pro barevné a černobílé
fotografie; (2) barvy, laky, fermeže pro průmyslové a
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umělecké textilní barvy, přípravky k barvení potravin a
nápojů, barviva, antikorozní a impregnační nátěry,
barvířské přípravky, mořidla, přírodní pryskyřice, kovové
fólie, kovy v prášku pro účely malířské a dekoratérské; (3)
přípravky: prací a bělící, čistící, leštící, odmašťovací,  zubní
pasty, prášky; (5) výrobky dietetické pro děti a nemocné,
náplasti, obvazový materiál, prostředky dezinfekční, k
hubení rostlinných a živočišných škůdců; (6) 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 (vyjma kovových žebříků a lešení), které nejsou
obsaženy v jiných třídách, rudy; (7) 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, elektrotehcnická zařízení a přístroje pro
domácnost, zejména kuchyňské drtiče, přístroje na mletí
potravin a mixéry, lisy ovoce nebo zeleniny, jejich části a
součásti, domácí automatické pračky, myčky na nádobí,
vysavače prachu, leštiče parket, vrtačky a jejich části,
řetězové pily, okružní pily a jejich součásti; (8) ruční
nástroje zastávající funkci nářadí v příslušných oborech,
břitvy,  holicí el. strojky, vidličky a lžíce včetně z drahých
kovů, strojky na stříhání vlasů; (9) kinematografické
aparáty a přístroje, aparáty pro přenos zvuku nebo obrazu,
zábavní stroje, audiovizuální přístroje, kompaktní disky,
optické disky, magnetické disky, filmy, hry upravené pro
použití s televizními přijímači, hrací skříně, magnetické
pásky, video pásky, monitory, fotografické přístroje všeho
druhu, projekční přístroje, kopírovací přístroje, audio a
video přijímače, video nahrávače a přehrávače,
radiopřijímače pro automobily, faxové přístroje, optické
přístroje k vážení a měření, přístroje pro kontrolní účely,
zapisovací pokladny a počítací stroje, antény, satelitní
antény, elektrické kabely a vodiče, telefonická sluchátka,
telefony a jejich příslušenství, mobilní telefony a jejich
příslušenství, elektrické nabíječky, výpočetní technika,
stolní počítače, kalkulačky, tiskárny, scannery, software na
nosičích, 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, rozhlasové a televizní přijímače a
vysilače, satelitní pokladny a počítací stroje včetně
kancelářských a děrovacích strojů, výpočetní technika
všeho druhu včetně periferních zařízení, telekomunikační
technika všeho druhu, hasící přístroje, speciální pouzdra
pro přístroje a nástroje, které jsou zařazeny do této třídy,
elektrotermické nástroje a přístroje, jako: ruční elektrické
svářečky, elektrické žehličky apod., elektrické přístroje a
zařízení jako jsou ohřívače nohou, elektrické zapalovače a
obdobná zařízení nezařazená v jiných třídách,  součásti a
příslušenství všech uvedených přístrojů a zařízení; (11)
přístroje a zařízení osvětlovací, topná a ohřívací, na
výrobu páry, na vaření, chlazení, sušení, ventilaci a
klimatizaci, včetně součástek a příslušenství, zejména
lampy, světla, světlomety, chladničky, mrazničky, mrazící
pulty, sušičky, elektrotepelné vysoušeče vlasů a ostatní
přístroje na úpravu vlasů, mikrovlnné trouby, vařiče, varná

tělesa, grily a ostatní ohřívače, přístroje na přípravu kávy
nebo čaje, opékače topinek, ponorné fritézy, kuchyňské
sporáky; (12) pozemní vozidla, motory pro pozemní
vozidla, poháněcí soukolí a hnací řemeny pro pozemní
vozidla, zařízení pro leteckou, lodní a pozemní dopravu;
(13) ohňostroje, výrobky zábavní pyrotechniky; (14)
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;
(15) hudební nástroje včetně mechanických klavírů a jejich
příslušenství, hudební skříně; (16) 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, fotografie, fotoalba; (17) gutaperča, guma,
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; (18)
kůže a náhražky, výrobky z kůže a náhražek, surové kůže a
kožešiny, kufry a cestovní brašny, deštníky, slunečníky,
hole, biče, postroje pro koně, sedlářské výrobky; (19)
stavební materiál včetně polozpracovaného řeziva (trámy,
prkna, dřevěné panely, překližka, skleněné cihly, dlaždice
apod.), 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 (vyjma nekovových
lešení); (20) broušená skla a zrcadla, rámy, výrobky ze
dřeva, korku, rákosu, proutí, třtiny, rohoviny, slonoviny,
kostí, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny, buničiny,
výrobky z plastických hmot (vyjma nábytku a žebříků z
plastových hmot a dřeva), obaly (nádoby) z plastických
hmot, matrace, podhlavníky; (21) 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 apod., 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; (24) tkaniny, pokrývky včetně
cestovních pokrývek, ložní potřeby; (25) oděvy, prádlo,
boty, střevíce, trepky; (26) krajky, výšivky, stuhy,
šněrovadla, druky, háčky, zipy, umělé květiny; (27)
koberce, rohože, žíněnky; (29) 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, želatina pro potravinářské účely;
(30) 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; (31) výrobky zemědělské,
zahradnické, produkty lesnické včetně nezpracovaného
dřeva, semena, čerstvé ovoce a zelenina, sazenice, živé
rostliny a přírodní květiny, zvířecí krmiva, slad; (32) pivo,
lehká piva a ležáky, minerální vody, šumivé a jiné
nealkoholické nápoje, sirupy a jiné přípravky k přípravě
nápojů, ovocné šťávy a nápoje z nich; (33) vína, lihoviny,
likéry, nealkoholická vína; (34) tabák v surovém stavu,
tabákové výrobky, potřeby pro kuřáky, zápalky; (37)
servisní a opravárenská činnost pro elektrotechnické a
elektronické výrobky a služby záruční opravny,
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Modelplay

START

(740)

(740)

Ing. Jaromír Přikryl, Patentová a známková kancelář,
Včelín 1161, Hulín

Jíra Vladimír, patentový zástupce, Kovanecká
2112/18, Praha 9

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

zprostředkování výše uvedených služeb; (39) doprava a
skladování, provozování veřejných celních skladů.

(28) hračky - stavebnice a modely letadel, lodí, aut.

(1) chemické výrobky pro průmysl, zemědělství,
zahradnictví a lesnictví; (5) výrobky zvěrolékařské,
výživové doplňky pro zvířata ve formě koncentrátů,
prášku, granulí; (31) výrobky zemědělské, zahradnické,
lesnické, krmivářské výrobky.

(5) léčiva, zdravotnický materiál a pomůcky, výrobky
dietetické k lékařským účelům, veterinářské pomůcky a
zařízení; (7) zemědělská technika a zařízení, příslušenství k
zemědělským strojům, potravinářské stroje a zařízení; (9)
fotografická zařízení a materiál, fotoaparáty a optické
přístroje; (11) zařízení topná, topná tělesa a radiátory,
větrací technika a klimatizační jednotky, zařízení na
úpravu vzduchu, chladící technika; (19) střešní krytiny,
odpadová potrubí a kanalizační potrubí, sanitární technika
a díly vodoinstalační; (20) zrcadla, vitráže, výrobky ze
dřeva, korku, rákosu, nábytek všeho druhu, bytové
doplňky; (25) textilní výrobky, oděvy, prádlo, punčochové
zboží, obuv, kloboučnické zboží; (29) maso, ryby, drůbež,
zvěřina, konzervy, masové výtažky, ryby sušené a uzené,
marinované ovoce, zavařeniny a kompoty, vejce, mléko a
mlékárenské výrobky, jedlé tuky a oleje, potraviny v
konzervách, nápoje spadající do této třídy; (30) káva, čaj,
kakao, cukr, rýže, mouka, obilní přípravky, chléb a pečivo,
cukrovinky, čokolády, zmrzliny, med, sirup, prášky do
pečiva, pepř, ocet, chuťové omáčky a přípravky, koření;
(31) ovoce, zelenina, zahradnické výrobky, lesnické
výrobky, krmiva; (33) vína všeho druhu, likéry; (35)
poradenská činnost v oblasti vnitřního i zahraničního
obchodu, zprostředkování obchodu.

(2) barvy sítotiskové pro tiskárny, barvy ofsetové pro
tiskárny; (16) inkousty pro tisk a tiskárny; (17) výrobky z
plastických hmot, zejména samolepící materiály pro
výrobu reklamní grafiky, samolepící materiály pro sítotisk,
samolepící materiály pro ofsetový tisk, samolepící
materiály pro průmyslové aplikace, statické folie pro
sítotisk, statické folie pro ofsetový tisk, folie k ražbě za
tepla pro tisk, desky z plastických hmot pro výrobu
reklamní grafiky, pro průmyslové zpracování, pro
stavebnictví, výrobky z plastických hmot - akryláty a
profily pro výrobu reklamních panelů.

(9) aparáty a přístroje vědecké, geodetické, aparáty a
přístroje elektrické a elektronické spadající do tř. 9,
zejména z oblasti výpočetní techniky, informačních
technologií, komunikační a detekční techniky,
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 používané výhradně s 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, vše na nosičích,
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
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(511)

(511)

(511)

28
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2, 16, 17

9, 35, 41, 42

O 147843

O 147866

O 147968

O 147981

O 148017

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Graf Pavel, Hluboká 5, Brno, Česká republika

Ing. Macek Petr, Trstěnická 942, Litomyšl, Česká
republika

FIDES AGRO, spol.s r.o., Šardice, Česká republika

C.T.S., spol.s r.o., Novákových 380/18, Praha 8,
Česká republika

MULTIEXPO, spol. s r.o., K Hrušovu 292/4, Praha
10, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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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

(540)

sítích všeho druhu, 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; (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 charakteru, zejména
však pro oblast životního prostředí, zprostředkování v
obchodních vztazích, merchandising, franchising,
automatizované zpracování dat, 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, 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, poradenská činnost v oblasti ekologie
a životního prostředí a v oboru produkční ekologie lesa a
krajiny, poradenská činnost v oblasti výpočetní nebo
informační techniky, průzkumná a výzkumná a projektová
a certifikační činnost v oblasti ekologie a životního
prostředí a v oboru produkční ekologie lesa a krajiny a v
oblasti ekologických technologií, identifikace a hodnocení
ekologických rizik, provozování a dotváření informačního
systému o životním prostředí.

(9) aparáty a přístroje vědecké, geodetické, aparáty a
přístroje elektrické a elektronické spadající do tř. 9,
zejména z oblasti výpočetní techniky, informačních
technologií, komunikační a detekční techniky,
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 používané výhradně s 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, vše na nosičích,
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 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; (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 charakteru, zejména
však pro oblast životního prostředí, zprostředkování v
obchodních vztazích, merchandising, franchising,
automatizované zpracování dat, 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, 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, poradenská činnost v oblasti ekologie
a životního prostředí a v oboru produkční ekologie lesa a
krajiny, poradenská činnost v oblasti výpočetní nebo
informační techniky, průzkumná a výzkumná a projektová
a certifikační činnost v oblasti ekologie a životního
prostředí a v oboru produkční ekologie lesa a krajiny a v
oblasti ekologických technologií, identifikace a hodnocení
ekologických rizik, provozování a dotváření informačního
systému o životním prostředí.

(2) barvy, nátěry, laky.

(9) magnetické nosiče zvukových a zvukově obrazových
záznamů, gramofonové desky, nahrané i nenahrané
videokazety a audiokazety, audiovizuální díla, CD disky,
nahrané zvukové a zvukově obrazové záznamy; (16) papír,

(511)

(511)

(511)

9, 35, 41, 42

2

9, 16, 35, 41

O 148018

O 148071

O 148083

(210)

(210)

(210)

(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

Balakom, a.s., Podvihovská 12, Opava 9 - Komárov,
Česká republika

(510)

(510)

(510)
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22.10.1999

22.10.1999

22.10.1999

22.10.1999

22.10.1999

25.10.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

22.10.1999

22.10.1999

22.10.1999

22.10.1999

22.10.1999

25.10.1999

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Růžička Michal, CSc., Rott, Růžička a
Guttmann, patentová, známková a právní kancelář,
Nad Štolou 12, Praha 7

Mgr. Žáková Marie, Lidická 51, Brno

Mgr. Žáková Marie, Lidická 51, Brno

Mgr. Žáková Marie, Lidická 51, Brno

Mgr. Žáková Marie, Lidická 51, Brno

Mgr. Žáková Marie, Lidická 51, Brno

(590)

(590)

(590)

(590)

(590)

Barevná

Barevná

Barevná

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

lepenka a výrobky z těchto materiálů, tiskárenské
výrobky, periodický a neperiodický tisk, knihy, brožury,
prospekty, plakáty, fotografie, plastické obaly, štočky,
obaly na zvukové nosiče; (35) propagační a inzertní
činnost, reklama, obchodní administrativa; (41) zábavní
činnost, sportovní a kulturní aktivity, zejména pořádání
anket, organizace a provádění her, soutěží a estrád,
vydavatelská a nakladatelská činnost, zpravodajství a
publicistika, půjčování a prodej nahraných nosičů
zvukových a zvukově obrazových záznamů, agenturní
činnost v oblasti kultury.

(30) trvanlivé pečivo, čokoládové a nečokoládové,
sušenky, vafle, tyčinky, piškoty, perníky, kakaové,
čokoládové, kávové, oříškové a ovocné náplně a krémy,
čokoládové polevy.

(30) trvanlivé pečivo, čokoládové a nečokoládové,
sušenky, vafle, tyčinky, piškoty, perníky, kakaové,
čokoládové, kávové, oříškové a ovocné náplně a krémy,
čokoládové polevy.

(30) trvanlivé pečivo, čokoládové a nečokoládové,
sušenky, vafle, tyčinky, piškoty, perníky, kakaové,
čokoládové, kávové, oříškové a ovocné náplně a krémy,
čokoládové polevy.

(30) trvanlivé pečivo, čokoládové a nečokoládové,
sušenky, vafle, tyčinky, piškoty, perníky, kakaové,
čokoládové, kávové, oříškové a ovocné náplně a krémy,
čokoládové polevy.

(30) trvanlivé pečivo, čokoládové a nečokoládové,
sušenky, vafle, tyčinky, piškoty, perníky, kakaové,
čokoládové, kávové, oříškové a ovocné náplně a krémy,
čokoládové polevy.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

30

30

30

30

30

5, 16, 29, 30, 32, 33, 35, 41

O 148095

O 148096

O 148097

O 148098

O 148099

O 148149

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

MUSICA BOHEMICA, s.r.o., Křižíkova 16, Praha
8, Česká republika

Danone Čokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, Praha
4, Česká republika

Danone Čokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, Praha
4, Česká republika

Danone Čokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, Praha
4, Česká republika

Danone Čokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, Praha
4, Česká republika

Danone Čokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, Praha
4, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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25.10.1999

25.10.1999

25.10.1999

26.10.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

25.10.1999

25.10.1999

25.10.1999

26.10.1999

(540) DAVILA

(740)

(740)

(740)Ing. Soukup Petr, Patentová kancelář, Švédská 3,
Olomouc

Ing. Soukup Petr, Patentová kancelář, Švédská 3,
Olomouc

Patentservis Praha a.s., Jívenská 1273/1, Praha 4

(540)

(540)

(540)

(5) přípravky (poživatiny) obsahující biologické
katalyzátory pro fyzicky aktivní osoby, sportovce,
rekonvalescenty, posilující poživatiny, extrakty a
potraviny pro zvláštní výživu, dietetické a diabetické
poživatiny, potraviny a nápoje pro zvláštní výživu,
vitaminové přípravky, potravní doplňky pro posílení
imunity organismu a zlepšení zdraví v tuhém i tekutém
stavu, ve formě kapek, sirupů, gelů, past, tablet, pastilek,
tobolek, kapslí, prášků, obilní klíčky pro dietetické účely,
kultury mikroorganismů pro diety, vody strojené a
minerální, vše výše uvedené pro léčebné účely; (16)
tiskoviny, periodické a neperiodické publikace, zejména
časopisy, noviny, knihy, informační a reklamní publikace,
letáky, časopisy, brožury, plakáty, billboardy, prospekty,
kalendáře, pohlednice, fotografie, propagační materiály z
papíru a plastických hmot, například obtisky, etikety,
samolepky, výrobky z papíru a kartonáže; (29) veškeré
konzervované potraviny a poživatiny, ovocné dřeně,
poživatiny z ovoce a upravených bílkovin a olejnin,
výživné extrakty, texturované proteiny a směsi z nich pro
humánní využití; (30) káva a náhražky kávy, obilné vločky
a jiné obilné výrobky určené k lidské výživě, müsli, čaje,
nápojové směsi a prášky, trvanlivé a polotrvanlivé pečivo,
sušenky, oplatky, cukrovinky; (32) nealkoholické nápoje
sycené i nesycené, včetně nápojů minerálních, šumivých a
energetických, sirupy a jiné přípravky a koncentráty pro
přípravu nápojů, ovocné šťávy a nápoje z ovocných šťáv,
stolní a minerální vody, iontové nápoje, nealkoholické
nápoje ve formě nápojových směsí a prášků, piva včetně
nealkoholických piv; (33) nízkoalkoholické míchané
nápoje, bowle; (35) reklamní, inzertní a propagační
činnost, zejména v oblasti fitness a specielních výrobků a
přípravků (poživatin) pro fyzicky aktivní osoby,
sportovce, rekonvalescenty, posilujících poživatin,
extraktů a potravin pro zvláštní výživu, vitaminových
přípravků, potravních doplňků pro posílení imunity
organismu, reklamní televizní a rozhlasové spoty; (41)
nakladatelská a vydavatelská činnost v oblasti periodických
a neperiodických publikací, zejména časopisů se sportovní
a fitness tématikou, organizace a pořádání sportovních,
kulturních a společenských akcí a soutěží.

(5) přípravky (poživatiny) obsahující biologické
katalyzátory pro fyzicky aktivní osoby, sportovce,
rekonvalescenty, posilující poživatiny, extrakty a
potraviny pro zvláštní výživu, dietetické a diabetické
poživatiny, potraviny a nápoje pro zvláštní výživu,
vitaminové přípravky, potravní doplňky pro posílení

imunity organismu a zlepšení zdraví v tuhém i tekutém
stavu, ve formě kapek, sirupů, gelů, past, tablet, pastilek,
tobolek, kapslí, prášků, obilní klíčky pro dietetické účely,
kultury mikroorganismů pro diety, vody strojené a
minerální, vše výše uvedené pro léčebné účely; (29)
veškeré konzervované potraviny a poživatiny, ovocné
dřeně, poživatiny z ovoce a upravených bílkovin a olejnin,
výživné extrakty, texturované proteiny a směsi z nich pro
humánní využití; (30) káva a náhražky kávy, obilné vločky
a jiné obilné výrobky určené k lidské výživě, müsli, čaje,
nápojové směsi a prášky, trvanlivé a polotrvanlivé pečivo,
sušenky, oplatky, cukrovinky; (32) nealkoholické nápoje
sycené i nesycené, včetně nápojů minerálních, šumivých a
energetických, sirupy a jiné přípravky a koncentráty pro
přípravu nápojů, ovocné šťávy a nápoje z ovocných šťáv,
stolní a minerální vody, iontové nápoje, nealkoholické
nápoje ve formě nápojových směsí a prášků, piva včetně
nealkoholických piv; (33) nízkoalkoholické míchané
nápoje, bowle.

(36) pojištění a finanční služby, zejména zajišťování
životního, zdravotního, majetkového a nehodového
pojištění, správa a zprostředkovatelské služby, důchody,
renty, penzijní fond a služby související s plánovaným
řízením výslužebních fondů, korporační finanční služby,
investiční bankovní služby, kapitálové investiční služby,
služby poskytované prostřednictvím kreditních a debetních
karet, práce s cennými papíry a ostatními komoditami za
provize a pojišťovací služby, vzájemné kapitálové služby,
finanční zúčtovací (clearingové) služby, služby v oblasti
spravování portfoliových aktiv, investiční poradenství a
služby spojené s řízením v této oblasti, poskytování půjček,
aktivity v oblasti nemovitostí poskytované za provize,
leasing v oblasti nemovitostí a služby spojené s řízením
této oblasti, finanční služby související s hypotékami.

(16) papírenské zboží, tiskoviny, kancelářské potřeby (s
vyj. nábytku); (37) stavebnictví; (41) organizování
sportovních soutěží.

(511)

(511)

(511)

(511)

5, 29, 30, 32, 33

36

16, 37, 41

1, 3, 5, 8, 9, 14, 16, 35, 41, 42

O 148150

O 148155

O 148165

O 148192

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

SPORT O.K. Publishing, s.r.o., Zelený pruh 95/97,
Praha 4 - Braník, Česká republika

NUTREND s.r.o., Selské nám. 43, Olomouc, Česká
republika

THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF
AMERICA, 751 BROAD STREET, NEWARK,
Spojené státy americké, New Jersey

David Jiří, Vrchlického 2032, Kladno 2, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)
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26.10.1999

26.10.1999

27.10.1999
(220)

(220)

(220)(320)

(320)

(320)
26.10.1999

26.10.1999

27.10.1999

(540)

(540)

(540)

PATTY

UNCLE BEN'S Úspěch vždy
zaručen

NEW SPIRIT

(740)

(740)

Mgr. Petra 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)

(1) umělé pryskyřice v surovém stavu pro modeláž a
korekci nehtů pro obor manikúra a pedikúra; (3)
kosmetické přípravky na tělo, pro péči o ruce a nehty; (5)
dezinfekční materiál a přípravky; (8) nářadí a nástroje pro
modeláž nehtů, manikúru a pedikúru; (9) ochranné
pracovní pomůcky pro kosmetický obor; (14) klenoty,
bižuterie a drahokamy pro kosmetické služby, manikúru a
pedikúru; (16) štětce pro nanášení kosmetických přípravků
pro modeláž nehtů; (35) propagační činnost, reklama v
oboru kosmetika, manikúra a pedikúra; (41) výchova a
vzdělávání v oboru kosmetika, manikúra, pedikúra,
pořádání rekvalifikačních kurzů, soutěže v oboru
kosmetika, manikúra a pedikúra; (42) salon s péčí
kosmetickou, manikúrou a pedikúrou.

(29) konzervovaná, mražená, sušená nebo vařená zelenina,
ovoce a brambory, náplně a směsi pro přípravu jídel,
hotová jídla nebo polotovary a pomazánky na chléb,
zhotovené především z uvedených produktů, sušené
zeleninové natě, čerstvé, mražené nebo konzervované
maso, ryby, drůbež a zvěřina, mořské ryby a korýši, náplně
a směsi pro přípravu jídel, hotová jídla nebo polotovary a
pomazánky na chléb, zhotovené především z uvedených
produktů, polévky, mléko, mléčné výrobky, zejména
máslo, sýry, smetana, jogurty, tvaroh, podmáslí, kefír,
mléko srážené sířidlem, náplně a směsi pro přípravu jídel,
hotová jídla nebo polotovary a pomazánky na chléb,
zhotovené především z uvedených produktů, mléčné
nápoje, marmelády, džemy, nakládaná zelenina, jedlé oleje
a tuky, náplně nebo směsi pro přípravu jídel, hotová jídla
nebo polotovary a pomazánky na chléb, zhotovené
především z uvedených produktů, hotové potraviny
vyrobené z bílkovinných látek jako přísady do jídel ve
formě kousků, v texturované nebo práškové formě; (30)
mouka, obiloviny, obilné výrobky pro lidskou výživu, rýže,
rýže ve varných sáčcích, předvařená nebo dehydrovaná
rýže, těstoviny, pomazánky na chléb, hotová jídla nebo
polotovary, slané a sladké zákusky, malá občerstvení mezi
jídly zhotovená převážně ze shora uvedených produktů,
případně doplněná brambory, masem, rybami, drůbeží,
zeleninou a kořením, čaj, káva, kávové náhražky, kakao,
čokoláda na pití, shora uvedené výrobky také ve formě
extraktů (tekutých nebo sušených), jako nápoje, nápoje v
sáčcích a pro prodej v automatech, nebo ve formě
pomazánek nebo náplní pro pečivo a cukrářské zboží a
jako náplně do dortů, vše skládající se převážně z
uvedených produktů, sirup z melasy, cukr, med, omáčky,
salátové dresingy, cukrovinky bez léčebných účinků,
zmrzliny, zmrzlinové krémy, zmrzlinové výrobky,
mražené cukrovinky, chléb, sladké pečivo včetně dortů,
sušenky a suchary, pečivo, sladkosti, dezerty, čokoláda,
kusové výrobky z čokolády, náplně do pečiva a
cukrářského zboží a náplně do slaného pečiva a občerstvení
vyrobené ze shora uvedených produktů.

(3) mýdlo, parfumerie, vonné oleje, kosmetika, vlasové
vody, zubní pasty.

(6) armatury kovové do betonu, obecné kovy v surovém a
polozpracovaném stavu a jejich slitiny, surové železo,
hliník, odlitky kovové, odlitky z litiny, odlitky ze šedé
litiny, odlitky z hliníku, modely slévárenské kovové,
formy na lití kovů, lešení kovové, lana kovová, obkladové
desky a dlaždice kovové, dveře kovové, odolné proti ohni,
dveře ocelové, dveře z kujného železa, dveřní rámy
kovové, okenní rámy kovové, okna kovová, okenní
stavěče, mříže, haly kovové montované, závěsy kovové,
závěsné systémy pro stropní podhledy, panely kovové,
kovové stavební dílce, kovové trubky, kovové lišty pro
stavbu stropu a zdi, válcované profily z plechu,
protlačované profily, kotvy, stavební materiál z
válcovaného a litého kovu, kovové stavební konstrukce,
kovové těsnění, kovy lehké, kovy ložiskové, kovy obecné
ne polozpracované, kovy rafinované, kovy svářecí, kovy
tvarované různým způsobem, lisované, ražené, kované,
frézované, vrtané, soustružené, kovové mříže, kování pro
stavby nebo pro nábytek, kování dveřní kovové, kování na
okna, kování na výrobky stavebního truhlářství, ocel,
ocelové konstrukce nepřenosné a stavební ocelové dílce,
ocelové předměty tvarované; (11) zařízení osvětlovací,
topná a chladicí, svítidla a osvětlovací soustavy, lampy
letovací, lampy velké stojací, lampy bezpečnostní,
klimatizační zařízení včetně instalace, zařízení pro vaření,
chlazení, sušení, větrání, pro rozvod vody a zařízení
zdravotnická, nádrže tlakové vody, bojlery, kamna všech
druhů, kotle plynové, kotlové trubky, parní generátory,
radiátory; (17) armatury potrubní tlakovzdušné nekovové;
(19) stavební materiál nekovový, kámen přírodní a umělý,
cement, beton, beton armovaný, betonové desky, betonové
okenní sloupky, monolitické betonové konstrukce, vápno,

(511)

(511)

(511)
29, 30

3

6, 11, 17, 19, 36, 37, 39, 41, 42

O 148197

O 148212

O 148239
(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

Patricia Herrera - PATTY, Brandlova 1383/14,
Praha 4, Česká republika

Uncle Ben's, Inc., 3250 East 44th Street, Vernon,
Spojené státy americké, California

Oriflame International S.A., 3 Avenue Pasteur,
2311 Luxembourg, Lucembursko

(510)

(510)

(510)

(510)
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27.10.1999

27.10.1999

27.10.1999

27.10.1999

27.10.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

27.10.1999

27.10.1999

27.10.1999

27.10.1999

27.10.1999

(540)

(540)

MASCOT

SIGNAL FAMILY

(740)

(740)

Ing. Kendereški Dušan, patentový zástupce, Lidická
51, Brno

Mgr. Petra de Brantes, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

(540)

(540)

malty, sádra, štěrk, kameninové nebo cementové roury,
výrobky pro stavbu cest, asfalt smola, živec, cihly a
cihlářské výrobky, přenosné domky, obkladačky,
obkladové desky a dlaždice nekovové, nekovové panely
pro obklady stěn, stropní akustické i dekorační podhledy,
dveře nekovové, dveře křídlové dřevěné, dveře posuvné,
dveřní rámy nekovové, okenní rámy nekovové, stavební
panely a desky, stěny dřevěné, panely dřevěné, dřevěné
dýhy, dřevěné ostění, dřeno atlasové, dřevo důlní, stavební
dřevo, stavební dřevěné polotovary, dřevěné montované
stavby, dřevo schopné formování, dřevolepenka pro
stavebnictví, dříví důlní, podlahy, podlahy a stropy pro
stavby; (36) strategie finančního plánování a investic,
konzultační a poradenské služby v oblasti investičního
bankovnictví, finanční konzultační a poradenské služby,
poradenských a konzultačních služeb v oblasti finančního
ocenění v oblasti obchodních společností, zásob, majetku,
zařízení, vybavení, poskytování licencí, služeb řízení rizik;
(37) provozování benzínových stanic s palivy a mazivy,
provádění bytových, občanských, dopravních,
inženýrských a průmyslových staveb, ekologických staveb,
vodohospodářských staveb, montáže strojně
technologických zařízení průmyslových staveb, betonáren,
výstavby inženýrských staveb, zejména teplovodů,
vodovodů, dopravních staveb, inženýring, opravy a
rekonstrukce staveb včetně údržby, opravy stavebních
mechanismů, pronájem stavebního nářadí a jiných
stavebních mechanismů, opravy motorových vozidel,
opravy karoserií, opravy ostatních dopravních prostředků;
(39) doprava stavebních materiálů, stavebních dílců,
stavebních mechanismů, speciální přeprava
velkorozměrových a těžkých nákladů; (41) vzdělávací
služby, zejména příprava mládeže na dělnická povolání,
organizace výuky, seminářů, konferencí a praktických
cvičení v oblasi podnikání, řízení, přípravy pracovníků,
stavební výroby; (42) projektová činnost v investiční a
bytové výstavbě, její obstarávání, expertizy a znalecké
posudky ve stavebnictví, geologické průzkumy, konzultační
a poradenské služby v oblasti ochrany životního prostředí,
zejména rozvojové a realizační postupy, kontrola kritérií
pro účely plnění požadavků obsažených v zákonech,
nařízeních a programech týkajících se ochrany životního
prostředí, poskytování ubytovacích služeb, vývojové a
výzkumné práce v oblasti stavebnictví.

(19) stavební materiály nekovové; (35) pomoc při řízení
obchodní činnosti.

(16) knihy, brožury, papír, hrací karty, karty, kancelářské
potřeby; (21) čistící a mycí textily a potřeby, mycí houby;
(24) pokrývky ložní, ubrusy, ručníky a deky, tkaniny a
textilní výrobky neobsažené v jiných třídách.

(1) chemické látky k odstraňování nečistot a nápisů,
chemické výrobky pro účely čištění a povrchovou ochranu
zdí, betonu, dřeva zahrnuté v této třídě; (2) ochranné
nátěry, barvy, laky; (37) úklidové práce včetně čištění
fasád, odstraňování nečistot a nápisů z povrchů, kamene,
zdí, fasád, betonu, dřeva, kovů, natěračské práce.

(3) prostředky na čištění zubů, ústní vody bez léčivých
účinků, zubní lesk, zubní prášek, tablety a přípravky k
odhalení skvrn; (21) zubní kartáčky, nástroje a předměty k
čištění zubů, jazyka a dásní a k péči o ně, zubní párátka,
škrabky na jazyk, zubní zrcátka, držátka a pouzdra na zubní
kartáčky a zubní párátka, toaletní náčiní, hedvábné
voskové nitě na čištění mezizubních prostor; (30) žvýkací
gumy.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

19, 35

16, 21, 24

1, 2, 37

3, 21, 30

5, 35, 42

O 148241

O 148242

O 148245

O 148249

O 148257

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

PSJ holding, a. s., Jiráskova 32, Jihlava, Česká
republika

KERAMIKA ŠATOV a.s., Šatov č. 310, Šatov, Česká
republika

Zelenka Václav, Stavbaři 207, Strakonice, Česká
republika

ANTIGRAFFITI spol. s r.o., Příkop 4, Brno, Česká
republika

UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam,
Holandsko

(510)

(510)

(510)

(510)
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27.10.1999

27.10.1999

27.10.1999

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

27.10.1999

27.10.1999

27.10.1999

(740)

(740)

(740)

Dr. Všetečka Miloš, advokát, Hálkova 2, Praha 2

Dr. Všetečka Miloš, advokát, Hálkova 2, Praha 2

Kvítek Jiří, Svaz českých a moravských výrobních
družstev, Václavské nám. 21, Praha 1

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(5) výrobky farmaceutické, veterinářské a zdravotnické,
dietetické přípravky k lékařským účelům, potraviny pro
batolata, náplasti, obvazový materiál, materiály k
plombování zubů a na zubní otisky, dezinfekční prostředky,
prostředky k hubení živočišných škůdců, fungicidy,
herbicidy; (35) propagační činnost, reklama, pomoc při
řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa,
kancelářské práce; (42) péče léčebná, hygienická a
kosmetická, služby právní, vědecký a průzkumový
výzkum, programování pro počítače.

(5) výrobky farmaceutické, veterinářské a zdravotnické,
dietetické přípravky k lékařským účelům, potraviny pro
batolata, náplasti, obvazový materiál, materiály k
plombování zubů a na zubní otisky, dezinfekční prostředky,
prostředky k hubení živočišných škůdců, fungicidy,
herbicidy; (35) propagační činnost, reklama, pomoc při
řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa,
kancelářské práce; (42) péče léčebná, hygienická a
kosmetická, služby právní, vědecký a průzkumový
výzkum, programování pro počítače.

(7) elektrospotřebiče pro domácnost, zejména rotační,
např. brusky na nože, el. kartáče, hnětače těsta, drtiče a
řezačky masa, odstředivky, kávomlýnky, šlehače, lisy na
zeleninu a ovoce, mixery, strouhače, strojky na zmrzlinu,
otvírače plechovek elektrické, škrabače brambor, úklidové
spotřebiče (drátkovače, elektrické vysavače prachu,
klepače, leštiče parket, šamponovače), mandly; (9)
elektrospotřebiče pro domácnost, nezařazené v jiných
třídách, např. elektrické žehličky všeho druhu, el. zařízení
na vábení a ničení hmyzu, el. vlasové natáčky, el.
ondulační přístroje; (11) elektrospotřebiče pro domácnost,
zejména kávovary, podušky a podložky vyhřívací, grily,
jogurtovače, klimatizační zařízení, konvice, odsávací
zařízení, lampy, ohřívače vzduchu, opékací přístroje,
oplatkové formy, osvětlovací přístroje a zařízení, pečící
trouby, pražiče kávy, stolní vařiče, přístroje na čištění
vzduchu, sušiče, sušiče na vlasy, svítilny, teplovzdušná
zařízení, toustovače, varné plotýnky, ventilátory,
vysoušecí a vytápěcí zařízení, zařízení na osvěžování
vzduchu a ostatní el. kuchyňské potřeby.

(7) elektrospotřebiče pro domácnost, zejména rotační,
např. brusky na nože, el. kartáče, hnětače těsta, drtiče a
řezačky masa, odstředivky, kávomlýnky, šlehače, lisy na
zeleninu a ovoce, mixery, strouhače, strojky na zmrzlinu,
otvírače plechovek elektrické, škrabače brambor, úklidové
spotřebiče (drátkovače, elektrické vysavače prachu,
klepače, leštiče parket, šamponovače), mandly; (9)
elektrospotřebiče pro domácnost, nezařazené v jiných
třídách, např. elektrické žehličky všeho druhu, el. zařízení
na vábení a ničení hmyzu, el. vlasové natáčky, el.
ondulační přístroje; (11) elektrospotřebiče pro domácnost,
zejména kávovary, podušky a podložky vyhřívací, grily,
jogurtovače, klimatizační zařízení, konvice, odsávací
zařízení, lampy, ohřívače vzduchu, opékací přístroje,
oplatkové formy, osvětlovací přístroje a zařízení, pečící
trouby, pražiče kávy, stolní vařiče, přístroje na čištění
vzduchu, sušiče, sušiče na vlasy, svítilny, teplovzdušná
zařízení, toustovače, varné plotýnky, ventilátory,
vysoušecí a vytápěcí zařízení, zařízení na osvěžování
vzduchu a ostatní el. kuchyňské potřeby.

(511)

(511)

(511)

5, 35, 42

7, 9, 11

7, 9, 11

O 148258

O 148262

O 148263

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

A. Menarini Farmaceutiche Riunite S.r.L., Sede
Via Sette Santi, 3, Firenze, Itálie

A. Menarini Farmaceutiche Riunite S. r. L., Sede
Via Sette Santi, 3, Firenze, Itálie

SVED, elektrotechnické družstvo, Švermova 268,
Liberec 10, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)
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27.10.1999

27.10.1999

27.10.1999

27.10.1999

27.10.1999

29.10.1999

29.10.1999

29.10.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

27.10.1999

27.10.1999

27.10.1999

27.10.1999

27.10.1999

29.10.1999

29.10.1999

29.10.1999

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

"Radio City hraje největší
hity 80. a 90. let"

"Radio City - hity nonstop"

"Radio City 93.7 FM-
Nejnovější zprávy z Prahy"

"Radio City-nejrychlejší
dopravní informace v Praze"

CHOICES

LOGIC

SDRUŽENÍ HASIČU
ČECH, MORAVY A

SLEZSKA

(740) (740)

(740)

Kvítek Jiří, Svaz českých a moravských výrobních
družstev, Václavské nám. 21, Praha 1

JUDr. Trojan Oldřich, Lovells, Slovanský dům, Na
Příkopě 22, Praha 1

Ing. Kouřil Jiří, patentový zástupce, INVACTA spol. s
r.o. patentová a známková kancelář, Kořenského 31,
Ostrava 3

(540)

(38) rozhlasové vysílání.

(38) rozhlasové vysílání.

(38) rozhlasové vysílání.

(38) rozhlasové vysílání.

(18) kůže, imitace kůže a výrobky z těchto materiálů,
cestovní kabely, zavazadla, kufry, tašky, příruční tašky,
brašny, diplomatické kufříky, torny, krabice na klobouky,
kufříky, pásky, obojky a vodítka pro zvířata, kožený
nábytek, kabelky, klíčenky, šle, pouzdra na hudební
nástroje, peněženky, kabely, kožešiny, oděvy a výrobky
vyrobené z kožešin, deštníky, vycházkové hole; (25)
oděvy, obuv, kloboučnické zboží; (28) hry, hračky a
panenky, potřeby pro gymnastiku a sport, které nejsou
zahrnuty do jiných tříd, ozdoby a umělý sníh na vánoční
stromky, umělé vánoční stromky, vánoční prskavky,
loutky.

(9) elektrický i elektronicky řízené ventily pro palivové
systémy motorových vozidel adaptovaných na propan
butan nebo zemní plyn; (11) regulátory plynu, regulační a
bezpečnostní armatury pro plynová vedení; (37) přestavba
palivových systémů motorových vozidel na propan-butan i
zemní plyn /LPG i CNG/.

(24) tkaniny, textilní výrobky (prapory, kombinézy,
trička); (26) knoflíky, odznaky, stuhy, vyznamenání; (35)
propagační činnost, reklama, kancelářské práce; (41)
výchova a vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní
aktivity.

(9) přístroje pro zpracování informací, počítače, monitory,
servery, modemy, tiskárny a další příslušenství k výpočetní
technice, software, informační systémy, elektronické a
magnetické nosiče informací, přístroje pro záznam, převod
a reprodukci zvuku nebo obrazu; (37) servisní a instalační
služby pro výpočetní techniku, software, systémy; (41)
školící a vzdělávací činnosti; (42) poskytování software,
programování, zhotovování software na zakázku, jeho
výzkum a vývoj, hromadné zpracování dat, poradenská a
konzultační činnost ve výpočetní technice.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

38

38

38

38

18, 25, 28

9, 11, 37

24, 26, 35, 41

9, 37, 41, 42

O 148265

O 148266

O 148268

O 148269

O 148271

O 148291

O 148312

O 148318

O 148347

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

SVED, elektrotechnické družstvo, Švermova 268,
Liberec 10, Česká republika

CITY MULTIMEDIA společnost s ručením
omezeným, Korunní 98, Praha 10, Česká republika

CITY MULTIMEDIA společnost s ručením
omezeným, Korunní 98, Praha 10, Česká republika

CITY MULTIMEDIA společnost s ručením
omezeným, Korunní 98, Praha 10, Česká republika

CITY MULTIMEDIA společnost s ručením
omezeným, Korunní 98, Praha 10, Česká republika

Tesco Stores Limited, Delamare Road, Cheshunt,
Waltham Cross, Hertfordshire, Velká Británie

H+L propan spol.s.r.o., Rovná 20, Ostrava - Přívoz,
Česká republika

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
Blanická 13, Praha 2, Česká republika

RenSoft, s.r.o., Kišiněvská 4/806, Praha 10, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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01.11.1999

01.11.1999

02.11.1999

02.11.1999

02.11.1999

02.11.1999

02.11.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

01.11.1999

01.11.1999

02.11.1999

02.11.1999

02.11.1999

12.05.1999

02.11.1999

(540)

(540) (540)

(540)

GRANSTAR

LAWSON SOFTWARE TEXACO QUIZ KIDS

APTOSYN

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Čermák Karel, Čermák, Hořejš, Vrba - advokátní
a patentová kancelář, Národní 32, Praha 1

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Tichý Jaromír, Tichý a Poláček, patentoví
zástupci, Dominikánská 6, Plzeň

JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní třída 32, Praha
1

JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní třída 32, Praha
1

Ing. Král Jiří, patentový zástupce, Štěpánská 45, Praha
1

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(5) herbicidy, fungicidy a insekticidy.

(9) integrovaný v obchodě a ve službách aplikovaný
počítačový software.

(1) komposty, rašelina jako substrát, výrobky z rašeliny a
ze surovin, které ji nahrazují pro zahradnické a lesnické
účely; (3) bahno a rašelina pro kosmetické použití,
výrobky pro kosmetické použití, u kterých je účinnou
látkou bahno a nebo rašelina; (5) léčivé bahno, bahno a
rašelina pro koupele, výrobky pro balneologické použití, u
kterých účinnou látkou je bahno a /nebo rašelina, výluhy z
rašeliny (pro koupele), prostředky k ochraně rostlin,
obsahující látky z peloidních rostlin; (11) zařízení a stroje
na čištění a úpravu vody, vegetační čistírny; (31) sadba,
sazenice, semena rostlin, rostliny, stromy, keře, křoví,
květiny, trávníky; (36) pronájem a správa nemovitostí,
zejm. pozemků, domů, bytů a nebytových prostor,
zprostředkovatelská činnost v oblasti nemov. majetku;
(37) povrchová těžba, zejm. těžba rašeliny, zemní práce,
zemní úpravy, rekultivace, pronajímání zemních strojů
jako bagrů, rypadel, buldozerů, mytí, čištění a mazání
motorových vozidel a pojízdných mechanizmů, montáže,
údržba a opravy; (39) balení  zboží, skladování zboží,
přeprava osob a zboží motorovými vozidly, pronájem
motorových vozidel, provozování a pronájem garáží a
parkovišť, pronájem ploch ke zřizování parkovišť; (40)
zneškodňování škodlivin, kupř. ropných látek v zeminách,
zpracování kompostovatelných faktorů od jejich původců;
(42) služby a poradenství  včetně technického poradenství
v oblasti zahradní architektury a zahradních služeb,
zahradnické služby.

(2) ochranné výrobky proti korozi; (3) přípravky pro
čištění, leštění, odmašťování a broušení.

(41) zábavné a vzdělávací služby, zejména poskytování
webových stránek s nabídkou širokého spektra
vzdělávacích témat a on-line soutěže na celosvětové
počítačové síti.

(5) farmaceutické výrobky pro léčení a prevenci neoplasie,
včetně rakovinnových a předrakovinnových
patologických změn.

(9) reklamní a inzertní světelné panely, reklamní a inzertní
prosvětlovací fólie, reklamní plochy a panely na bázi
elektroluminiscence; (35) reklama, propagace, vydávání,
rozšiřování, zasílání a aktualizace reklamních a inzertních
materiálů, zprostředkování prodeje a obchodu v oblasti
reklamy; (37) úpravy, opravy a malování reklamních a
inzertních ploch a tabulí.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

5

9

1, 3, 5, 11, 31, 36, 37, 39, 40, 42

2, 3

41

5

9, 35, 37

O 148353

O 148361

O 148362

O 148399

O 148400

O 148407

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

E.I. du Pont de Nemours and Company, 1007
Market Street, Wilmington, Spojené státy americké,
Delaware

Lawson Associates, Inc., 380 St. Peter Street, St.
Paul, Spojené státy americké, Minnesota

Rašelina a.s., Na Pískách 488/II, Soběslav, Česká
republika

TRIGA, s.r.o., V Předním Hloubětíně 2/867, Praha 9,
Česká republika

TEXACO INTERNATIONAL TRADER
INC.,Společnost zřízená podle zákonů státu
Delaware, 2000 Westchester Avenue, City of White
Plains, Spojené státy americké, New York

Cell Pathways, Inc.společnost zřízená podle
zákonů státu Delaware, 702 Electronic Drive,
Horsham, Spojené státy americké, Pennsylvania

REMARQUE s.r.o., V průčelí 1648, Praha 4, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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03.11.1999

04.11.1999

04.11.1999

05.11.1999

05.11.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

03.11.1999

04.11.1999

04.11.1999

05.11.1999

05.11.1999

(540)

(540)

CLEAR-FLEX

BIEFFE

(740)

(740)

(740)

(740)Müller Václav, patentový zástupce, Filipova 2016,
Praha 4

Dr. Všetečka Miloš, advokát, Hálkova 2, Praha 2

Dr. Všetečka Miloš, advokát, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Aleš Zábrš, advokát a patentový zástupce, Na
Beránce 2, Praha 6

(540)

(540)

(540)

(9) přístroje a nástroje navigační, fotografické,
kinematografické, měřící, optické, elektrické, přístroje pro
bezdrátový přenos informací, zařízení pro záznam, přenos
a reprodukci zvuku nebo obrazu, jako radia,
radiomagnetofony, autorádia, autoreproduktory, televizory
s teletextem i bez teletextu, audio kazety a video kazety,
hrací skříně, kalkulačky, magnetické disky, dálkové
ovladače, diapozitivy, sluchátka, přístroje a nástroje pro
účely učební, elektrotermické nástroje a přístroje, jako
žehličky klasické i napařovací a pod., počítače a jejich
součásti, filmové  kamery, hloubkoměry, kompasy,
softwarové produkty; (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 pomůcky, hrací karty, tiskací písmena,
štočky, obaly z papíru, tiskopisy, grafiky, poutače z papíru,
pohlednice, sáčky papírové, známky, samolepky, potřeby
pro umělce, štětce; (35) pořádání výstav k obchodním a
reklamním účelům, činnost reklamní a inzertní, průzkum a
analýzy trhů, rozmnožování dokumentů, distribuce zboží k
reklamním účelům, aranžérství - aranžování výkladů,
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb,
poradenství v oblasti obchodu a služeb, v otázkách
podnikání a organizace a provozně-ekonomických
otázkách, marketing; (41) výchovná, zábavní, školící,
sportovní a kulturní činnost, jako organizace
společenských, sportovních, turistických, ekologických a
kulturních akcí a slavností, nakladatelská a vydavatelská
činnost.

(5) výrobky farmaceutické, zvěrolékařské a zdravotnické,
výrobky dietetické k lékařským účelům, potrava pro
kojence, náplasti, obvazový materiál, hmoty k plombování
zubů a na zubní otisky, desinfekční prostředky, prostředky
k hubení živočišných škůdců, fungicidy, herbicidy, infuzní a
dializační roztoky; (10) přístroje a nástroje chirurgické,
zubní a veterinářské, umělé údy, oči a zuby, ortopedické
potřeby, materiál na sešívání ran, nádoby na infuzní a
dializační roztoky, díly a příslušenství pro shora uvedené
zboží.

(5) výrobky farmaceutické, zvěrolékařské a zdravotnické,
výrobky dietetické k lékařským účelům, potrava pro
kojence, náplasti, obvazový materiál, hmoty k plombování
zubů a na zubní otisky, desinfekční prostředky, prostředky
k hubení živočišných škůdců, fungicidy, herbicidy, infuzní a
dializační roztoky; (10) přístroje a nástroje chirurgické,
zubní a veterinářské, umělé údy, oči a zuby, ortopedické
potřeby, materiál na sešívání ran, nádoby na infuzní a
dializační roztoky, díly a příslušenství pro shora uvedené
zboží.

(1) chemické výrobky určené pro průmysl a stavebnictví,
lepidla pro průmysl a stavebnictví; (19) stavební materiály
nekovové, zejména speciální stavební směsi jako např.
suché maltové omítky, suché betonové směsi, malta, beton,
cement, vápno, písek, betonové a cementové zboží, střešní
krytina, asfalt, suché omítkové směsi, cihly, tvárnice,
okna, dveře; (35) poskytování pomoci při provozu
obchodu, obstaravatelská činnost v oblasti obchodu.

(42) architektonická činnost.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 16, 35, 41

5, 10

5, 10

1, 19, 35

42

O 148437

O 148571

O 148572

O 148585

O 148588

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

COMMUNICATION ONE, s.r.o., Washingtonova 5,
Praha 1, Česká republika

Baxter Biotech Technology S.a.r.l. , Route de
Pierre-a-Bot 111, Neuchatel, Švýcarsko

Baxter Biotech Technology S.a.r.l. , Route de
Pierre-a-Bot 111, Neuchatel, Švýcarsko

Duštíra Miroslav, V Zahrádkách 337, Benátky nad
Jizerou, Česká republika

Smutný Josef, Čelakovského 1126, Strakonice,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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05.11.1999

05.11.1999

08.11.1999

08.11.1999

08.11.1999

08.11.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

05.11.1999

05.11.1999

08.11.1999

08.11.1999

08.11.1999

08.11.1999

(540)

(540)

BRITAX

Jasa

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Jupa Francis, patentový zástupce, Měchenická 4,
Praha 4

JUDr.Ing. Milan Hořejš, Národní 32, Praha 1

Ing. Soukup Petr, Patentová kancelář, Švédská 3,
Olomouc

Ing. Soukup Petr, Patentová kancelář, Švédská 3,
Olomouc

RNDr. Halaxová Zdeňka, TETRAPAT, tř. Svobody
22, Olomouc

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(16) tiskoviny, časopisy, periodika, plakáty, fotografie;
(35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu,
reklamní, propagační a insertní činnost; (41) školící a
vzdělávací činnost.

(9) alarmy proti zlodějům, reverzní alarmy a alarmy proti
vandalům, záblesková světla a nouzová světla, vše za
účelem výstrahy, vše jako části a příslušenství vozidel, části
a součásti pro shora uvedené zboží; (11) reflektory vozidel,
elektrické svítilny, osvětlovací zařízení a aparáty pro
osvětlení vozidel, aparáty a zařízení pro vaření, kuchyňky,
kuchyňské vložky, včetně trub a bojlerů na vodu, toalet a
to vše pro instalaci a použití v letadlech, části a součásti
pro shora uvedené zboží komerční osvětlení vozidel; (12)
bezpečnostní sedadla do aut, sedadla do letadel,
bezpečnostní pásy automobilových sedadel, bezpečnostní
popruhy automobilových sedadel, dětské sportovní
kočárky, dětské sedačky a dětské kočárky, zrcátka na auta,
části a součásti k shora uvedenému zboží; (20) dětský
nábytek, dětské kolébky, dětské židličky, postýlky, dětské
postele a tašky na nošení dětí.

(5) diabetické a dietetické nápoje, diabetické a dietetické
přípravky a komponenty pro nápojářský průmysl, strojené
minerální nápoje, vše výše uvedené k léčebným účelům
nebo s léčebnými účinky; (32) nealkoholické nápoje sycené
i nesycené, včetně nápojů minerálních, šumivých a
energetických, sirupy a jiné přípravky pro přípravu nápojů,
ovocné šťávy a nápoje z ovocných šťáv, stolní a minerální
vody, dětské nealkoholické sekty; (33) alkoholické nápoje,
zejména vína včetně šumivých, perlivých a sektů,

aperitivy, vína a likéry pro trávení, nízkoalkoholické
míchané nápoje, bowle s obsahem alkoholu, vinné nápoje.

(5) diabetické a dietetické nápoje, diabetické a dietetické
přípravky a komponenty pro nápojářský průmysl, strojené
minerální nápoje, vše výše uvedené k léčebným účelům
nebo s léčebnými účinky; (32) nealkoholické nápoje sycené
i nesycené, včetně nápojů minerálních, šumivých a
energetických, sirupy a jiné přípravky pro přípravu nápojů,
ovocné šťávy a nápoje z ovocných šťáv, stolní a minerální
vody, dětské nealkoholické sekty; (33) alkoholické nápoje,
zejména vína včetně šumivých, perlivých a sektů,
aperitivy, vína a likéry pro trávení, nízkoalkoholické
míchané nápoje, bowle s obsahem alkoholu, vinné nápoje.

(33) alkoholické nápoje.

(1) chemické výrobky pro průmyslové účely, peroxid
vodíku; (3) přípravky rozpouštějící mastnotu, leštidla na

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

16, 35, 41

9, 11, 12, 20

5, 32, 33

5, 32, 33

33

1, 3, 5

O 148602

O 148617

O 148640

O 148641

O 148647

O 148653

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Voronov Roman, Václavkova 24, Praha 6, Česká
republika

BRITAX EXCELSIOR LIMITED, Seton House,
Warwick Technology Park, Warwick, Velká Británie

LN GROUP s.r.o., Střelice 42, Česká republika

LN GROUP s.r.o., Střelice 42, Česká republika

PK-PLUS CZ s.r.o., Biskupcova 1792/17, Praha 3,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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09.11.1999

09.11.1999

09.11.1999

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

09.11.1999

09.11.1999

09.11.1999

(540)

(540)

Volný.cz

Najdi.to

(740)

(740)

(740)

JUDr. Korejzová Zdeňka, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

JUDr. Trojánková Růžena, Jáchymova 2, Praha 1

JUDr. Trojánková Růžena, Jáchymova 2, Praha 1

(590) Barevná

(540)

podlahy, mýdlový prášek, práškový saponát, bělicí soda,
bělicí přípravky a jiné prací prostředky, barviva určená pro
praní, přípravky na odstraňování skvrn, předpírací
prostředky pro prádlo a textil, odbarvovací směsi, čisticí a
lešticí prostředky, přípravky na cídění a drhnutí, čisticí
prostředky pro stroje, prostředky na mytí nádobí,
prostředky na máchání prádla, chemické výrobky na
odstraňování tuků a olejů a na čištění kovu, dřeva, kamene,
porcelánu, skla, umělé hmoty a textilu, škrob a škrobové
přípravky na praní; (5) dezodorizační přípravky zejména
na textil, kůži a umělá vlákna.

(9) přístroje pro zpracování informací připojené na síť
Czech on Line a na síť převážně on-line zapojených
počítačů komunikujících zejména prostřednictvím
protokolů TCP/IP, SLIP a PPP známé především jako
"Internet"; (16) papír, lepenka, učební a vyučovací
pomůcky, plastické obaly, kancelářské potřeby,
informační, učební a vyučovací pomůcky týkající se sítě
Czech on Line a na sítě převážně on-line zapojených
počítačů komunikujících zejména prostřednictvím
protokolů TCP/IP, SLIP a PPP známé především jako
"Internet"; (35) propagační činnost, prezentace zákazníků
na síti Czech on Line a na síti převážně on-line zapojených
počítačů komunikujících zejména prostřednictvím
protokolů TCP/IP, SLIP a PPP známé především jako
"Internet"; (38) komunikace, poskytování komunikace
prostřednictvím sítě Czech on Line a na sítě převážně on-
line zapojených počítačů komunikujících zejména
prostřednictvím protokolů TCP/IP, SLIP a PPP známé
především jako "Internet"; (41) vzdělávání, zábava,
kulturní aktivity, informace a vzdělávání prostřednictvím
sítě Czech on Line a na sítě převážně on-line zapojených
počítačů komunikujících zejména prostřednictvím
protokolů TCP/IP, SLIP a PPP známé především jako
"Internet"; (42) programování pro počítače, programování
pro počítače připojené na síť Czech on Line a na síť
převážně on-line zapojených počítačů komunikujících
zejména prostřednictvím protokolů TCP/IP, SLIP a PPP
známé především jako "Internet".

(9) přístroje pro zpracování informací připojené na síť
Czech on Line a na síť převážně on-line zapojených
počítačů komunikujících zejména prostřednictvím
protokolů TCP/IP, SLIP a PPP známé především jako
"Internet"; (16) papír, lepenka, učební a vyučovací
pomůcky, plastické obaly, kancelářské potřeby,
informační, učební a vyučovací pomůcky týkající se sítě
Czech on Line a na sítě převážně on-line zapojených
počítačů komunikujících zejména prostřednictvím
protokolů TCP/IP, SLIP a PPP známé především jako
"Internet"; (35) propagační činnost, prezentace zákazníků
na síti Czech on Line a na síti převážně on-line zapojených
počítačů komunikujících zejména prostřednictvím
protokolů TCP/IP, SLIP a PPP známé především jako
"Internet"; (38) komunikace, poskytování komunikace
prostřednictvím sítě Czech on Line a na sítě převážně on-
line zapojených počítačů komunikujících zejména
prostřednictvím protokolů TCP/IP, SLIP a PPP známé
především jako "Internet"; (41) vzdělávání, zábava,
kulturní aktivity, informace a vzdělávání prostřednictvím
sítě Czech on Line a na sítě převážně on-line zapojených
počítačů komunikujících zejména prostřednictvím
protokolů TCP/IP, SLIP a PPP známé především jako
"Internet"; (42) programování pro počítače, programování
pro počítače připojené na síť Czech on Line a na síť
převážně on-line zapojených počítačů komunikujících
zejména prostřednictvím protokolů TCP/IP, SLIP a PPP
známé především jako "Internet".

(9) přístroje pro zpracování informací připojené na síť
Czech on Line a na síť převážně on-line zapojených
počítačů komunikujících zejména prostřednictvím
protokolů TCP/IP, SLIP a PPP známé především jako
"Internet"; (16) papír, lepenka, učební a vyučovací
pomůcky, plastické obaly, kancelářské potřeby,
informační, učební a vyučovací pomůcky týkající se sítě
Czech on Line a na sítě převážně on-line zapojených
počítačů komunikujících zejména prostřednictvím
protokolů TCP/IP, SLIP a PPP známé především jako
"Internet"; (35) propagační činnost, prezentace zákazníků
na síti Czech on Line a na síti převážně on-line zapojených
počítačů komunikujících zejména prostřednictvím
protokolů TCP/IP, SLIP a PPP známé především jako
"Internet"; (38) komunikace, poskytování komunikace
prostřednictvím sítě Czech on Line a na sítě převážně on-
line zapojených počítačů komunikujících zejména
prostřednictvím protokolů TCP/IP, SLIP a PPP známé
především jako "Internet"; (41) vzdělávání, zábava,
kulturní aktivity, informace a vzdělávání prostřednictvím
sítě Czech on Line a na sítě převážně on-line zapojených
počítačů komunikujících zejména prostřednictvím
protokolů TCP/IP, SLIP a PPP známé především jako
"Internet"; (42) programování pro počítače, programování
pro počítače připojené na síť Czech on Line a na síť

(511)

(511)

(511)

9, 16, 35, 38, 41, 42

9, 16, 35, 38, 41, 42

9, 16, 35, 38, 41, 42

O 148681

O 148682

O 148685

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

HENKEL KGaA, Henkelstrasse 67, Düsseldorf,
Německo

CZECH ON LINE, a.s., Rybná 14, Praha 1, Česká
republika

CZECH ON LINE, a.s., Rybná 14, Praha 1, Česká
republika

(510)

(510)

(510)
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09.11.1999

09.11.1999

09.11.1999

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

09.11.1999

09.11.1999

09.11.1999

(540)

(540)

VOL

TalkCard

(740)

(740)

(740)

JUDr. Trojánková Růžena, Jáchymova 2, Praha 1

JUDr. Trojánková Růžena, Jáchymova 2, Praha 1

JUDr. Trojánková Růžena, Jáchymova 2, Praha 1

(540)

převážně on-line zapojených počítačů komunikujících
zejména prostřednictvím protokolů TCP/IP, SLIP a PPP
známé především jako "Internet".

(9) přístroje pro zpracování informací připojené na síť
Czech on Line a na síť převážně on-line zapojených
počítačů komunikujících zejména prostřednictvím
protokolů TCP/IP, SLIP a PPP známé především jako
"Internet"; (16) papír, lepenka, učební a vyučovací
pomůcky, plastické obaly, kancelářské potřeby,
informační, učební a vyučovací pomůcky týkající se sítě
Czech on Line a na sítě převážně on-line zapojených
počítačů komunikujících zejména prostřednictvím
protokolů TCP/IP, SLIP a PPP známé především jako
"Internet"; (35) propagační činnost, prezentace zákazníků
na síti Czech on Line a na síti převážně on-line zapojených
počítačů komunikujících zejména prostřednictvím
protokolů TCP/IP, SLIP a PPP známé především jako
"Internet"; (38) komunikace, poskytování komunikace
prostřednictvím sítě Czech on Line a na sítě převážně on-
line zapojených počítačů komunikujících zejména
prostřednictvím protokolů TCP/IP, SLIP a PPP známé
především jako "Internet"; (41) vzdělávání, zábava,
kulturní aktivity, informace a vzdělávání prostřednictvím
sítě Czech on Line a na sítě převážně on-line zapojených
počítačů komunikujících zejména prostřednictvím
protokolů TCP/IP, SLIP a PPP známé především jako
"Internet"; (42) programování pro počítače, programování
pro počítače připojené na síť Czech on Line a na síť
převážně on-line zapojených počítačů komunikujících
zejména prostřednictvím protokolů TCP/IP, SLIP a PPP
známé především jako "Internet".

(9) přístroje pro zpracování informací připojené na síť
Czech on Line a na síť převážně on-line zapojených
počítačů komunikujících zejména prostřednictvím
protokolů TCP/IP, SLIP a PPP známé především jako
"Internet", karta zprostředkující služby hlasové
komunikace prostřednictvím sítě Czech on line a sítě
převážně on-line zapojených počítačů komunikujících
zejména prostřednictvím protokolů TCP/IP, SLIP a PPP
známé především jako "Internet"; (16) papír, lepenka,
učební a vyučovací pomůcky, plastické obaly, kancelářské
potřeby, informační, učební a vyučovací pomůcky týkající
se sítě Czech on Line a na sítě převážně on-line
zapojených počítačů komunikujících zejména
prostřednictvím protokolů TCP/IP, SLIP a PPP známé
především jako "Internet"; (35) propagační činnost,
prezentace zákazníků na síti Czech on Line a na síti
převážně on-line zapojených počítačů komunikujících
zejména prostřednictvím protokolů TCP/IP, SLIP a PPP

známé především jako "Internet"; (38) komunikace,
poskytování komunikace prostřednictvím sítě Czech on
Line a na sítě převážně on-line zapojených počítačů
komunikujících zejména prostřednictvím protokolů
TCP/IP, SLIP a PPP známé především jako "Internet",
telekomunikační služby zprostředkování hlasové
komunikace prostřednictvím sítě Czech on line a sítě
převážně on-line zapojených počítačů komunikujících
zejména prostřednictvím protokolů TCP/IP, SLIP a PPP
známé především jako internet; (41) vzdělávání, zábava,
kulturní aktivity, informace a vzdělávání prostřednictvím
sítě Czech on Line a na sítě převážně on-line zapojených
počítačů komunikujících zejména prostřednictvím
protokolů TCP/IP, SLIP a PPP známé především jako
"Internet"; (42) programování pro počítače, programování
pro počítače připojené na síť Czech on Line a na síť
převážně on-line zapojených počítačů komunikujících
zejména prostřednictvím protokolů TCP/IP, SLIP a PPP
známé především jako "Internet".

(9) přístroje pro zpracování informací připojené na síť
Czech on Line a na síť převážně on-line zapojených
počítačů komunikujících zejména prostřednictvím
protokolů TCP/IP, SLIP a PPP známé především jako
"Internet"; (16) papír, lepenka, učební a vyučovací
pomůcky, plastické obaly, kancelářské potřeby,
informační, učební a vyučovací pomůcky týkající se sítě
Czech on Line a na sítě převážně on-line zapojených
počítačů komunikujících zejména prostřednictvím
protokolů TCP/IP, SLIP a PPP známé především jako
"Internet"; (35) propagační činnost, prezentace zákazníků
na síti Czech on Line a na síti převážně on-line zapojených
počítačů komunikujících zejména prostřednictvím
protokolů TCP/IP, SLIP a PPP známé především jako
"Internet"; (38) komunikace, poskytování komunikace
prostřednictvím sítě Czech on Line a na sítě převážně on-
line zapojených počítačů komunikujících zejména
prostřednictvím protokolů TCP/IP, SLIP a PPP známé
především jako "Internet"; (41) vzdělávání, zábava,
kulturní aktivity, informace a vzdělávání prostřednictvím
sítě Czech on Line a na sítě převážně on-line zapojených
počítačů komunikujících zejména prostřednictvím
protokolů TCP/IP, SLIP a PPP známé především jako
"Internet"; (42) programování pro počítače, programování
pro počítače připojené na síť Czech on Line a na síť
převážně on-line zapojených počítačů komunikujících
zejména prostřednictvím protokolů TCP/IP, SLIP a PPP
známé především jako "Internet".

(511)

(511)

(511)

9, 16, 35, 38, 41, 42

9, 16, 35, 38, 41, 42

9, 16, 35, 38, 41, 42

O 148686

O 148687

O 148688

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

CZECH ON LINE, a.s., Rybná 14, Praha 1, Česká
republika

CZECH ON LINE, a.s., Rybná 14, Praha 1, Česká
republika

CZECH ON LINE, a.s., Rybná 14, Praha 1, Česká
republika

(510)

(510)

(510)
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09.11.1999

09.11.1999

10.11.1999

10.11.1999

10.11.1999

10.11.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

09.11.1999

09.11.1999

10.11.1999

10.11.1999

10.11.1999

10.11.1999

(540)

(540)

(540)

M+PAC

MEDEM

REAL WORD INTERFACE(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Trojánková Růžena, Jáchymova 2, Praha 1

JUDr. Korejzová Zdeňka, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

JUDr. Janiš Ctibor, advokát, Senovážné nám. 26,
Praha 1

Patentservis Praha a.s., Jívenská 1273/1, Praha 4

Patentservis Praha a.s., Jívenská 1273/1, Praha 4

Patentservis Praha a.s., Jívenská 1273/1, Praha 4

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(5) přípravky farmaceutické, veterinární a hygienické,
dietetické přípravky pro léčebné účely, potraviny pro
batolata, náplasti, obvazový materiál, materiály pro
plombování zubů a pro zubní otisky, dezinfekční přípravky,
výrobky pro hubení živočišných škůdců, fungicidy,
herbicidy.

(25) dámské spodní prádlo, dámské noční oblečení, dámské
plavky (dovoz značkových výrobců z Francie - LISE
CHARMEL, NINA RICCI Lingerie, RAVAGE, MILLESIA
Lingerie, Christan Dior licencié Lingerie, Aubade,
Marjolaine).

(16) tištěné publikace; (42) zajišťování informačních služeb
pomocí on-line ohledně zdravotní péče a komunikační
služby mezi spotřebiteli, opatřovateli a dodavateli
zdravotní péče.

(9) computerový software a hardware.

(11) topné kabely; (37) montáž, opravy a údržba
elektrických zařízení s výjimkou přístrojů k záznamu a
reprodukci zvuku a obrazu včetně přijímačů rozhlasového a
televizního vysílání, kuchyňských strojků a spotřebičů pro
domácnost s elektrickým pohonem nebo vestavěnou
elektronikou, vytápěcích, chladících a ventilačních zařízení
s elektrickým pohonem nebo ovládáním, průmyslových
ledniček, praček a vysavačů, elektricky poháněných a
ovládaných časovacích zařízení včetně spínačů,
elektrických motorů, alternátorů a dynam, akumulačních
článků a nabíječů.

(1) chemické výrobky pro průmyslové účely, vědecké
účely, umělé pryskyřice, plastické hmoty v surovém stavu,
hasicí prostředky, třísloviny, průmyslová pojidla; (2)
textilní barvy, barviva, antikorosní a impregnační nátěry;
(3) prací, bělicí, čisticí, lešticí a odmašťovací přípravky,
kosmetické výrobky; (4) průmyslové oleje a tuky, mazadla;
(5) výrobky farmaceutické, zvěrolékařské a zdravotnické,
desinfekční prostředky, prostředky k hubení škůdců; (42)
chemický výzkum, analýzy, rešerše a rozbory, laboratoře,
inženýrské práce a expertizy (ve stavebnictví), odborné
konzultace (neobchodní), technická a poradenská činnost v
oblasti požární ochrany, ubytovací služby.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

5

25

16, 42

9

11, 37

1, 2, 3, 4, 5, 42

O 148695

O 148705

O 148736

O 148737

O 148738

O 148745

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

CZECH ON LINE, a.s., Rybná 14, Praha 1, Česká
republika

Schering-Plough Animal Health Corporation,
1095 Morris Avenue, Union, Spojené státy americké,
New Jersey

CDTF-Czechoslovakia Development-Trade a.
Finance, spol.s r.o., Na Ořechovce 15/572, Praha 6,
Česká republika

MYHEALTHSOURCE.COM INC., 655 Beach
Street, San Francisco, Spojené státy americké,
California

Computer Associates Think, Inc. a Delaware
corporation, One Computer Associates Plaza,
Islandia, Spojené státy americké, New York

Revos, s.r.o., Hudcova 76, Brno, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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10.11.1999

10.11.1999

10.11.1999

10.11.1999

10.11.1999

10.11.1999

11.11.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

10.11.1999

10.11.1999

10.11.1999

10.11.1999

10.11.1999

10.11.1999

11.11.1999

(540)

(540)

(540)

(540)

crea's

DEPREXIN

BIKER'S

LIKA

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Tichá Laura, Známková kancelář Praha, v.o.s.,
p.o.box 46, Praha 5

JUDr. Kolblová Helena, Štěpánská 39, Praha 1

Ing. Kleintová Eva, Patentová a známková kancelář,
Husinecká lla, Praha 3

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) 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; (2) barvy, nátěry, laky, ochranné výrobky
proti korozi a proti deterioraci dřeva, barviva, mořidla;
(19) stavební materiály nekovové.

(16) periodické a neperiodické publikace; (35) reklama,
inzerce, reklamní inzerce všeho druhu; (41) vydavatelská a
nakladatelská činnost.

(14) klenoty, hodiny; (21) kuchyňské potřeby jako jsou
pepřenky, slánky, cukřenky, octovky, tácky, podnosy,
misky, stojánky na ubrousky a podobné doplňky do
kuchyně a na jídelní stůl; (42) design průmyslový.

(1) chemické výrobky pro lékařství, hygienu, farmacii a
vědu; (3) kosmetické přípravky; (5) přípravky baktericidní
a fungicidní, léčiva, drogy, farmaceutické přípravky
humánní a veterinární, masti, organopreparáty, sera a

výrobky z krve, přípravky sílící a dietetické, diagnostické
přípravky.

(9) speciální platební karty s magnetickým čipem; (16)
speciální platební karty bez magnetického čipu, nosiče
informací všeho druhu, zejména tiskopisy, časopisy, letáky,
plakáty, fotografie; (35) inzertní činnost, poskytování
pomoci při provozu obchodu, obchodní administrativa,
obstaravatelská činnost v oblasti obchodu.

(16) papír a výrobky z papíru, zejména potištěné balící
papíry, dětské omalovánky, vystřihovánky, pohlednice,
tiskárenské výrobky, fotografie, papírenské zboží,
plastické obaly, hrací karty, plakáty, propagační výrobky z
papíru, materiál pro umělce; (35) inzertní a reklamní
činnost, obchodní administrativa, obstaravatelská činnost v
oblasti obchodu, poskytování pomoci při provozu obchodu;
(42) výtvarné návrhy, programování pro počítače.

(9) radiopřijímače, počítačky, brýle; (11) svítilny, baterky,
přenosné ledničky, vařiče; (14) hodinky, budíky, přívěsky,
náramky, řetízky, bižuterie; (16) kancelářské potřeby,
zejména tužky, kalendáře, diáře, bloky, držáky, klubové
karty, papírové a igelitové tašky a sáčky, samolepky; (18)
kožené pásky, peněženky, sportovní tašky, batohy a
ledvinky; (21) hrnečky, termosky, nože spadající do této
třídy, jako jsou nože skleněné, keramické, popř. hliníkové,
z plastických hmot a nebo jiných hmot, pro reklamní
účely; (22) stany; (25) sportovní oblečení, zejména bundy,
čepice, trička; (26) nášivky; (28) potřeby pro gymnastiku a
sport; (34) tabák surový i zpracovaný, cigarety, doutníky,
viržinka, potřeby pro kuřáky, dýmky, zapalovače a

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

1, 2, 19

16, 35, 41

14, 21, 42

1, 3, 5

9, 16

16, 35, 42

9, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 26, 28, 34

O 148750

O 148752

O 148753

O 148754

O 148756

O 148757

O 148789

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Spolek pro chemickou a hutní výrobu akciová
společnost, Revoluční 86, Ústí nad Labem, Česká
republika

Lankwitzer Lackfabrik GmbH und Co.KG,
Haynauer Strasse 61-63, Berlín, Německo

ALWAC, a.s., Dlouhá 109/41, Teplice, Česká
republika

CREATIVE SERVICES, s.r.o., Štefkova 22, Praha 6,
Česká republika

Léčiva, a.s., Dolní Měcholupy 130, Praha 10, Česká
republika

Ing. Lichtenberg Marek, U Bažantice 371/15, Praha
5 - Velká Chuchle, Česká republika

Kaprasová Libuše, Úhlejov 41, Miletín, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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11.11.1999

11.11.1999

11.11.1999

11.11.1999

12.11.1999

12.11.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

11.11.1999

11.11.1999

11.11.1999

11.11.1999

12.11.1999

12.11.1999

(540)

(540)

TANDEM

ULTI-PRO

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr.Ing. Milan Hořejš, Národní 32, Praha 1

JUDr.Ing. Milan Hořejš, Národní 32, 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

JUDr. Traplová Jarmila, Advokátní a patentová
kancelář Traplová, Hakr, Kubát, Přístavní 24, Praha 7

Zeman Petr, patentový zástupce, U porcelánky 1012,
Chodov

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

zápalky.

(34) tabák surový i zpracovaný, cigarety, doutníky,
viržinka, kuřácké potřeby, dýmky, zapalovače a zápalky.

(31) krmivo pro domácí zvířata.

(31) krmivo pro domácí zvířata.

(5) dietní potraviny, potraviny pro malé děti, léčebné
byliny k lékařským účelům, nápoje z léčivých bylin,
bylinné směsi a koncentráty, tymiánová silice, ricinový
olej, skořicová silice, mátová silice, heřmánkový výtažek,
tymiánový výtažek, morušový sirup, mandlová silice, čaje
pro zhubnutí a ginsengový čaj, vše výše uvedené k
lékařským účelům nebo s léčebnými účinky; (29) maso,
ryby, drůbež a zvěřina, výtažky z masa, konzervované,
sušené a vařené ovoce a zelenina, masné, rybí, ovocná a

zeleninová želé, džemy, vejce, mléko a mléčné výrobky,
zejména máslo, sýry, smetana, jogurty, mléko v prášku pro
účely výživy, jedlé oleje a tuky, salátové dressingy, masné,
rybí, ovocné a zeleninové konzervy; (30) káva, čaj, kakao,
cukr, rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky, mouka a
přípravky z obilnin (s výjimkou potravy pro zvířata),
chléb, pečivo, cukroví, zmrzliny, med, melasa, droždí,
prášky do pečiva, jedlá sůl, hořčice, ocet, omáčky (s
výjimkou salátových dressingů), koření, led; (32) piva,
minerální a sodové vody a jiné nealkoholické nápoje,
ovocné nápoje a ovocné šťávy, sirupy a jiné nápojové
přípravky.

(16) informace šířené na papírovém nosiči, periodické a
neperiodické tiskoviny, tiskopisy, katalogy, prospekty,
plakáty, letáky a jiné propagační, informační a reklamní
materiály, výstupy počítačů v papírové formě, technická
dokumentace; (19) pozemní stavby nekovové, stavební
konstrukce nekovové, dílce pro stavební konstrukce,
stavební hmoty a stavební materiály pro svislé i vodorovné
stavební konstrukce, stavební tvarovky nekovové, jiné
stavební konstrukční materiály nekovové, střešní krytina a
střešní tvarovky, dlaždice a jiné nekovové materiály pro
dlažby, obkladové materiály, zásypy konstrukční a izolační;
(35) zprostředkování obchodu, reklamní a propagační
činnost, výstavní činnost, související s komerční prezentací
výrobků a služeb; (37) provádění staveb, zejména
pozemních a inženýrských, stavební činnosti prováděné v
rámci hlavní stavební výroby, rekonstrukce a opravy
staveb a stavebních konstrukcí; (42) činnosti projekční,
konstrukční a stavebně technologické, výzkum, vývoj a
poradenství v oboru staveb, stavebních konstrukcí,
stavebních hmot a stavebních materiálů, tvorba software
pro vývoj a technologii výroby stavebních konstrukcí,
stavebních hmot a stavebních materiálů.

(16) informace šířené na papírovém nosiči, periodické a
neperiodické tiskoviny, tiskopisy, katalogy, prospekty,
plakáty, letáky a jiné propagační, informační a reklamní
materiály, výstupy počítačů v papírové formě, technická

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

34

31

31

5, 29, 30, 32

16, 19, 35, 37, 42

16, 18, 35, 37, 42

O 148790

O 148792

O 148793

O 148799

O 148814

O 148815

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Tabák a.s., Vítězná 1, Kutná Hora, Česká republika

Tabák a.s., Vítězná 1, Kutná Hora, Česká republika

Ralston Purina Company, Checkerboard Square -
9T, St. Louis, Spojené státy americké, Missouri

Ralston Purina Company, Checkerboard Square -
9T, St. Louis, Spojené státy americké, Missouri

Yadex Export-Import und Spedition GmbH,
Hanauer Landstrasse 423 A, Frankfurt am Main,
Německo

LIAS VINTÍŘOV Lehký stavební materiál, k.s.,
Vintířov, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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12.11.1999

12.11.1999

12.11.1999

12.11.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

12.11.1999

12.11.1999

12.11.1999

12.11.1999

(540) MIDIA

(740)

(740)

(740)

(740)

Zeman Petr, patentový zástupce, U porcelánky 1012,
Chodov

Zeman Petr, patentový zástupce, U porcelánky 1012,
Chodov

Zeman Petr, patentový zástupce, U porcelánky 1012,
Chodov

JUDr. Kalenský Petr, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

(590)

(590)

(590)

Barevná

Barevná

Barevná
(540)

(540)

(540)

dokumentace; (19) pozemní stavby nekovové, stavební
konstrukce nekovové, dílce pro stavební konstrukce,
stavební hmoty a stavební materiály pro svislé i vodorovné
stavební konstrukce, stavební tvarovky nekovové, jiné
stavební konstrukční materiály nekovové, střešní krytina a
střešní tvarovky, dlaždice a jiné nekovové materiály pro
dlažby, obkladové materiály, zásypy konstrukční a izolační;
(35) zprostředkování obchodu, reklamní a propagační
činnost, výstavní činnost, související s komerční prezentací
výrobků a služeb; (37) provádění staveb, zejména
pozemních a inženýrských, stavební činnosti prováděné v
rámci hlavní stavební výroby, rekonstrukce a opravy
staveb a stavebních konstrukcí; (42) činnosti projekční,
konstrukční a stavebně technologické, výzkum, vývoj a
poradenství v oboru staveb, stavebních konstrukcí,
stavebních hmot a stavebních materiálů, tvorba software
pro vývoj a technologii výroby stavebních konstrukcí,
stavebních hmot a stavebních materiálů.

(16) informace šířené na papírovém nosiči, periodické a
neperiodické tiskoviny, tiskopisy, katalogy, prospekty,
plakáty, letáky a jiné propagační, informační a reklamní
materiály, výstupy počítačů v papírové formě, technická
dokumentace; (19) pozemní stavby nekovové, stavební
konstrukce nekovové, dílce pro stavební konstrukce,
stavební hmoty a stavební materiály pro svislé i vodorovné
stavební konstrukce, stavební tvarovky nekovové, jiné
stavební konstrukční materiály nekovové, střešní krytina a
střešní tvarovky, dlaždice a jiné nekovové materiály pro
dlažby, obkladové materiály, zásypy konstrukční a izolační;
(35) zprostředkování obchodu, reklamní a propagační
činnost, výstavní činnost, související s komerční prezentací
výrobků a služeb; (37) provádění staveb, zejména
pozemních a inženýrských, stavební činnosti prováděné v
rámci hlavní stavební výroby, rekonstrukce a opravy
staveb a stavebních konstrukcí; (42) činnosti projekční,
konstrukční a stavebně technologické, výzkum, vývoj a
poradenství v oboru staveb, stavebních konstrukcí,
stavebních hmot a stavebních materiálů, tvorba software
pro vývoj a technologii výroby stavebních konstrukcí,
stavebních hmot a stavebních materiálů.

(16) informace šířené na papírovém nosiči, periodické a
neperiodické tiskoviny, tiskopisy, katalogy, prospekty,
plakáty, letáky a jiné propagační, informační a reklamní
materiály, výstupy počítačů v papírové formě, technická
dokumentace; (19) pozemní stavby nekovové, stavební
konstrukce nekovové, dílce pro stavební konstrukce,
stavební hmoty a stavební materiály pro svislé i vodorovné
stavební konstrukce, stavební tvarovky nekovové, jiné
stavební konstrukční materiály nekovové, střešní krytina a
střešní tvarovky, dlaždice a jiné nekovové materiály pro
dlažby, obkladové materiály, zásypy konstrukční a izolační;
(35) zprostředkování obchodu, reklamní a propagační
činnost, výstavní činnost, související s komerční prezentací
výrobků a služeb; (37) provádění staveb, zejména
pozemních a inženýrských, stavební činnosti prováděné v
rámci hlavní stavební výroby, rekonstrukce a opravy
staveb a stavebních konstrukcí; (42) činnosti projekční,
konstrukční a stavebně technologické, výzkum, vývoj a
poradenství v oboru staveb, stavebních konstrukcí,
stavebních hmot a stavebních materiálů, tvorba software
pro vývoj a technologii výroby stavebních konstrukcí,
stavebních hmot a stavebních materiálů.

(9) optický kabel.

(9) přístroje pro zpracování informací, počítače a jejich
součásti, servery, modemy, monitory, tiskárny, apod.,
software - počítačové programy, informační systémy,
počítačové, informační a telekomunikační sítě a systémy,
elektronické, magnetické a optické nosiče informací,
přístroje pro záznam, převod a reprodukci zvuku nebo

(511)

(511)

(511)

(511)

16, 19, 35, 37, 42

16, 19, 35, 37, 42

9

9, 37, 42

O 148816

O 148817

O 148830

O 148835

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

LIAS VINTÍŘOV Lehký stavební materiál, k.s.,
Vintířov, Česká republika

LIAS VINTÍŘOV Lehký stavební materiál, k.s.,
Vintířov, Česká republika

LIAS VINTÍŘOV Lehký stavební materiál, k.s.,
Vintířov, Česká republika

Lucent Technologies Inc., 600 Mountain Avenue,
Murray Hill, Spojené státy americké, New Jersey

(510)

(510)

(510)

(510)
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12.11.1999

12.11.1999

15.11.1999

15.11.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

12.11.1999

12.11.1999

15.11.1999

15.11.1999

(740) Patentservis Praha a.s., Jívenská 1273/1, Praha 4

(590)

(590)

(590)

Barevná

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

obrazu a jejich součásti, přístroje spojové a
telekomunikační techniky, přístroje pro měření, vážení,
kontrolu, signalizaci, součástky k elekronickým přístrojům,
el. vodiče, přístroje optické, kamerové, fotografické,
vědecké aparáty a přístroje; (37) servisní a montážní služby
pro elektrické přístroje a pro produkty ve výpočetní
technice - software, sítě, systémy apod.; (42) poskytování
software - programování, zhotovování software na
zakázku, jeho výzkum a vývoj, poradenské a konzultační
služby v oblasti výpoč. techniky, software, poč. sítí,
informatiky, informačních systémů.

(35) koordinace personálních otázek prostřednictvím
Personální rady při SCHP včetně výměny zkušeností
domácích podniků i podniků příslušných
zaměstnavatelských svazů v zahraničí, analýzy
zaměstnanosti a ekonomiky práce v členských
společnostech a regionech, organizace personálních
informací v rámci SCHP; (41) vydavatelská činnost -
informace a prezentace v chem. průmyslu, zpracovávání
publikací, vydávání výr. zpráv, brožur, knih, koordinace
péče o zvyšování vzdělanostní struktury ve společnostech
chem. průmyslu; (42) rozvoj a podpora chemického
průmyslu ČR, průmyslu zpracování ropy, farmaceutického,
gumárensko-plastikářského, průmyslu pracích prostředků a
osobní hygieny apod., odborné poradenské a konzultační
činnosti v chem. průmyslu, poskytování informací o chem.
průmyslu pro sdělovací prostředky, spolupráce se státními
vládními i nevládními orgány při formulaci hospodářské,
průmyslové, proexportní, energetické politiky a politiky
ochrany životního prostředí, zpracovávání a prosazování
iniciativ ke zlepšení prostředí v ČR, spolupráce se státními
orgány při realizaci státních programů podpory podnikání
jako programů na podporu výzkumu a vývoje, exportu,
snižování spotřeby paliv a energií a investičních pobídek,
spolupráce v zákonodárné a legislativní oblasti, dotýkající
se podnikatelských zájmů chemického průmyslu v ČR s
příslušnými výkonnými i zákonodárnými orgány státní
moci, vlastní rozbory hospodářského vývoje chem.
průmyslu v ČR, hodnocení vývoje jeho pozice v domácí
ekonomice a srovnávání jeho vývoje s vývojem chem.
průmyslu ve světě, zejména v Evropě, rozbory z hlediska
vlivu na zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí,
zastupování českého chem. průmyslu v Radě evropských
chem. svazů - CEFIC, aktivní účast členských organizací
SCHP v pracovních skupinách BIAC při OECD, spoluúčast
na aktivitách EIP /Education Industry Partnership/ v rámci
spolupráce CEFIC a ICASE /International Council of
Associations for Siens Education/, zastupování zájmů
obchodníků a distributorů chem. výrobků v ČR v
evropském svazu chem. obchodníků /FESS/ prostřednictvím
Sekce chem. obchodníků a distributorů při SCHP,
zastupování zájmů chem. průmyslu ČR ve funkci

zaměstnavatelského svazu v mezinárodním sdružení
zaměstnavatelů v chem. průmyslu /LRC a ILO/, spolupráce
na formulování enviromentální koncepce se Svazem
průmyslu a dopravy ČR a Ministerstvem životního
prostředí, organizace a koordinace dobrovolných aktivit v
oblasti péče o zdraví, bezpečnost a životní prostředí v
souladu s mezinárodními standarty a aktivitami
/Responsible Care, TRINS, řídící systémy- EMS, EMAS/,
koordinace spolupráce a výměny zkušeností mezi
členskými organizacemi SCHP a přenášení
meziodvětvových informací v oblasti péče o zdraví,
bezpečnosti a ochrany životního prostředí, prezentace
výsledků činností SCHP a členských společností ne
veřejnosti, spolupráce na tvorbě sociální legislativy.

(14) vzácné kovy a jejich slitiny a výrobky z těchto látek
nebo postříbřeného nebo pozlaceného kovu, klenoty,
bižuterie, drahokamy, hodinářské výrobky a
chronometrické přístroje a další zboží spadající do třídy 14.

(23) matrace, spací pytle; (24) prošívané přikrývky,
prošívané polštáře, přehozy přes postele, ložní soupravy,
prostěradla, metrový textil, osušky, ručníky, ubrusy,
dekorační tkaniny; (25) pánská, dámská a dětská konfekce;
(27) koberce, předložky.

(511)

(511)

(511)

(511)

35, 41, 42

14

23, 24, 25, 27

20, 24, 25, 27

O 148836

O 148846

O 148858

O 148859

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

SYKORA CZ Ostrava s.r.o., Havlíčkovo nám. 797,
Ostrava - Poruba, Česká republika

Svaz chemického průmyslu České republiky,
Kodaňská 46, Praha 10, Česká republika

COMITATO CENTRALE DEL GRANDE
GIUBILEO DELL'ANNO 2000, 00120 Vatican State-
City, Vatican State City, Itálie

Saxum CZ s.r.o., Sloupnice 335, Česká republika

(510)

(510)

(510)
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15.11.1999

16.11.1999

16.11.1999

16.11.1999

16.11.1999

16.11.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

15.11.1999

16.11.1999

16.11.1999

16.11.1999

16.11.1999

16.11.1999

(540)

(540)

(540)

(540)

FORTUNA

LITHOPLAST

SHOUT

TED

(740)

(740)

(740)

(740)

Mgr. Petra de Brantes, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

JUDr. Usnul Milan, Advokátní kancelář, U Libeňského
pivovaru 10, Praha 8

Ing. Dadej Leopold, patentový zástupce, Na Valtické
6, Břeclav 4

JUDr. Pavel Zelený, advokát, Společná advokátní
kancelář Všetečka, Zelený, Švorčík, Kalenský a
partneři, Hálkova 2, Praha 2

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(23) matrace, spací pytle; (24) prošívané přikrývky,
prošívané polštáře, přehozy přes postele, ložní soupravy,
prostěradla, metrový textil, osušky, ručníky, ubrusy,
dekorační tkaniny; (25) pánská, dámská a dětská konfekce;
(27) koberce, předložky.

(5) výrobky farmaceutické, veterinární 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 živočišných škůdců, fungicidy,
herbicidy.

(36) směnárenské a bankovní služby, směnárny; (39) služby
v oblasti cestovního ruchu včetně služeb dopravních; (41)
kasina, sázková činnost; (42) služby ubytovací a hostinské,
hotely, restaurace, kavárny, vinárny, bary.

(3) čisticí prostředky, čisticí roztoky, prací prostředky,
šampóny, toaletní přípravky, bělící přípravky na prádlo,
apretační přípravky pro žehlení prádla, změkčovače pro
praní tkanin, odstraňovače na skvrny, přípravky na
odstraňování vodního kamene, leštící přípravky na
nábytek a podlahy; (7) čisticí přístroje parní, čisticí
zařízení vysokotlaká, stroje a přístroje na čištění
elektrické, čisticí centrální vakuová zařízení, čisticí stroje
silniční s vlastním pohonem, čisticí zařízení pro vysávání
prachu, vysavače prachu, hadice k vysavačům prachu, prací
stroje, pračky na praní a barvení, stroje a přístroje na
pastování elektrické, stroje a přístroje na leštění elektrické,
mycí zařízení, šamponovací stroje na koberce elektrické;
(37) zprostředkovatelská činnost v oblasti provádění
úklidových prací, úklidových prostředků, úklidové
techniky, úklid interiérů budov, povrchové čištění budov -
vnějších ploch, fasád; (42) poradenství odborné v oblasti
úklidové techniky a úklidových prostředků, poradenství
odborné v oblasti organizování úklidových činností,
pronájem čistících strojů a pronájem úklidové techniky.

(16) tvarované a plošné fólie z plastických hmot pro
balení výrobků; (17) tvarované a plošné fólie z plastických
hmot pro zemědělské účely, materiály na podkládání z
plastických hmot, tvarované a plošné fólie z plastických
hmot na izolace staveb proti vlhkosti, izolace
protiradonové, apod.; (19) fólie a desky z plastických
hmot na značení cest, zpevňovací systémy z plastických
hmot na stabilizaci základů vozovek, cest, železničních
tratí, letišť, apod., výztuže z plastických hmot pro
stavebnictví, bednění do betonu.

(5) germicidní přípravky, tekuté a sprejové dezinfekční
prostředky, osvěžovače vzduchu, deodoranty vzduchu,
přípravky k čištění vzduchu, deodoranty tkanin, pokojové
a kobercové deodoranty.

(9) počítačový software; (42) pronájem, tvorba softwaru.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

5

36, 39, 41, 42

3, 7, 37, 42

16, 17, 19

5

9, 42

O 148866

O 148882

O 148885

O 148886

O 148898

O 148912

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Saxum CZ s.r.o., Sloupnice 335, Česká republika

PFIZER INC., 235 East 42nd Street, New York,
Spojené státy americké, New York

Fortuna Hotels, a.s., Bečvářova 14, Praha 10, Česká
republika

MR - servis, s.r.o., Na pěšině 4, Břeclav, Česká
republika

LITHOS s.r.o., U malého lesa 10, Žďár nad Sázavou,
Česká republika

S.C.JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe Street,
RACINE, Spojené státy americké, Wisconsin

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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17.11.1999

17.11.1999

17.11.1999

17.11.1999

17.11.1999

17.11.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

17.11.1999

17.11.1999

01.06.1999

17.11.1999

17.11.1999

17.11.1999

(540) SKIN BLOC

(740)

(740)

Ing. Langhans Jiří, Na svahu 919/17, Třebíč

JUDr. Pavel Zelený, advokát, Společná advokátní
kancelář Všetečka, Zelený, Švorčík, Kalenský a
partneři, Hálkova 2, Praha 2

(540)

(540)

(540)

(540)

(38) teleinformace, teleinformační služba.

(24) tkaniny a textilní výrobky, látky, plátna, pokrývky
ložní a ubrusy, plsti, tkaniny háčkované a pletené,
pokrývky cestovní, čalouny, filtrační tkaniny a tampony,
impregnované a nepromokavé látky, jutové a konopné
látky a tkaniny, látky napodobující jehněčí kožešinu a kůži,
krajky, kulečníková sukna, látky a tkaniny pogumované,
látky elastické, látky na potahy, látky nepropouštějící plyn
na balóny, látky s předkreslenými vzory k vyšívání,
tkaniny na obložení, tkaniny na obložení válců, plastická
hmota napodobující tkaninu, plátna na sýr, příkrovy
smuteční, rolety, sítě proti komárům, smuteční flor,
sypkovina, tampony textilní, tapety textilní, tkaniny
prosívací, tkaniny (látky) z dřevité nebo rostlinné
buničiny, tkaniny z umělého hedvábí, tkaniny ze skelných
vláken, záclony a vitráže, žíněné tkaniny; (25) oděvy,
oděvní zboží, oděvnické zboží, obleky, šaty, prádlo, pletené
zboží, konfekce a konfekční zboží, plavky, džínsy, pleny,
slintáčky, obuv, obuvnické zboží, kování na boty, dřeváky,
galoše, holínky, střevíce na kopanou a jejich skoby,
klobouky, kloboučnické zboží, čepice, pokrývky hlavy,
závoje, šátky, klapky na uši, mitry, ponožky, nadkolenky,
podkolenky, farmářky, aerobic sportovní ponožky,
ponožky punčochové, punčochy, punčocháče, kalhoty
punčochové, podkolenky punčochové, potítka,
nátepníčky, kamaše, šlapky, kožešiny a kožešinové
výrobky, kravaty, vázanky, motýlky, rukavice a
rukavičkářské zboží, nánožníky, rukávníky, stávkové
zboží, podvazky, prostředky proti klouzání obuvi,
uniformy, trikotáž, togy, taláry, štítky čepic, špičky bot,
šle, šněrovačky, podšívky, zástěry, šerpy; (26) krajky a
výšivky, stuhy a tkaničky, šněrovadla, knoflíky, stiskací
knoflíky, háčky a očka, poutka, galanterie, špendlíky a
jehly, umělé květiny, zdrhovací uzávěry, leonské
(prýmkařské) zboží, copy, číslice a písmena na značení
prádla, díly přilnavé za tepla k opravě textilního zboží,
dráty na pletení všeho druhu, pásky na rukávy, lemovky,
výšivky, formy na knoflíky, girlandy, guma, spínadla,
háčkované zboží, krajky, rozety, síťky, hroty pro česací
stolice na vlnu, náprsenky, jehelníčky, jehlice, svorky,
vlásničky, člunky, kadeřnické výrobky, přezky, kalouny,
karnýry, volánky, uzly, šňůry, knoflíky též patentní a
stiskací, kostice, krátké střižní zboží, lemování, prýmky,

obruby, manžetové knoflíky, monogramy, napínače oděvů,
náprstky, nárameníky, natáčky, podvazkové spony,
odznaky, ovoce umělé (nepoživatelné), řádové stužky,
paruky, nepravé vousy, pásky, růžice, náběry, volánky,
věnce z umělých květin, klipsy, střapce, kalouny, šňůrky,
třapce, třásně, tvárnice na knoflíky, úchytky, vlákna
kovová.

(3) nemedicínské předem napuštěné ubrousky pro čištění
pleti.

(6) kovové výrobky - z plechu a profilových materiálů; (7)
stroje a obráběcí stroje - odmašťovací a mycí zařízení; (8)
nářadí a nástroje s ručním pohonem.

(6) kovové výrobky - z plechu a profilových materiálů; (7)
stroje a obráběcí stroje - odmašťovací a mycí zařízení; (8)
nářadí a nástroje s ručním pohonem.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

38

24, 25, 26

3

6, 7, 8

6, 7, 8

6, 9, 10, 35, 37, 42

O 148918

O 148919

O 148944

O 148949

O 148950

O 148956

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Obis Praha s.r.o., Uherská 635, Praha 9, Česká
republika

LYNX GROUP s.r.o., Nám. Hrdinů 3, Praha 4, Česká
republika

Poskočil Zbyněk, Luční 877, Třebíč, Česká republika

AMWAY CORPORATION, 7575 Fulton Street
East, Ada, Spojené státy americké, Michigan

JIVO STYL s.r.o., Kydlinovská 245, Hradec Králové,
Česká republika

QTS Hradec Králové, s.r.o., Kydlinovská 245,
Hradec Králové, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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17.11.1999

17.11.1999

(220)

(220)

(320)

(320)

17.11.1999

17.11.1999

(540) BETATHERM

(740)

(740)

Müller Václav, patentový zástupce, Filipova 2016,
Praha 4

Müller Václav, patentový zástupce, Filipova 2016,
Praha 4

(540)

(540)

(6) kovy a jejich slitiny, kovové stavební materiály,
kovové nádoby na skladování a přepravu, kovové nádoby
na stlačený plyn nebo zkapalněný vzduch, kovové rošty,
kryty komínové kovové, kovové spojky pro kabely a lana
s výjimkou elektrických, potrubí kovové, potrubí pro
ústřední topení, potrubí pro větrací a klimatizační zařízení,
potrubí tlakové kovové, lešení kovové, lana ocelová,
manžety pro trubkové spoje, nádrže, ocelové konstrukce,
schodiště kovová, spojky na potrubí kovové, stavební
konstrukce kovové, kovové ventily, uzávěry kovové pro
nádoby, výztuže, kovové zásobníky, závory kovové; (9)
rozvaděče automatické, automatické distribuční stroje,
rozvodné panely, rozvodné pulty, detektory kouře, požární
hlásiče, měřící zařízení, přístroje a nástroje navigační,
fotografické, kinematografické, měřící, optické, elektrické,
softwarové produkty; (10) zařízení na odlučování prachu z
odsávaných plynů, zařízení na odlučování škodlivých plynů
z odsávaných plynů, zařízení na dopravu, dávkování a
skladování prachu, zařízení pro dopravu vody, zařízení pro
výměnu tepla, zařízení k vytápěcím a teplárenským
kotlům, zařízení na ohřívání, zařízení na klimatizaci,
zařízení a stroje na čištění a úpravu vody, zařízení na
chlazení vody, zařízení na osvěžování vzduchu, zařízení na
desinfekci, zařízení na filtraci vzduchu, zařízení na chlazení
strojů, zařízení na odvádění kouře a par, zařízení na úpravu
vody; (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a
služeb, činnost reklamní a inzertní, průzkum a analýzy
trhů, distribuce zboží k reklamním účelům, marketing; (37)
instalace, montáž, údržba zařízení na odlučování prachu z
odsávaných plynů, zařízení na odlučování škodlivých plynů
z odsávaných plynů, zařízení na dopravu, dávkování a
skladování prachu, zařízení pro dopravu vody, zařízení pro
výměnu tepla, zařízení k vytápěcím a teplárenským
kotlům, zařízení na ohřívání, zařízení na klimatizaci,
zařízení a strojů na čištění a úpravu vody, zařízení na
chlazení vody, zařízení na osvěžení vzduchu, zařízení na
desinfekci, zařízení na filtraci vzduchu, zařízení na chlazení
strojů, zařízení na odvádění kouře a par, zařízení na úpravu
vody,  revize vybraných elektrických zařízení, provádění
staveb; (42) konstruktérská, poradenská a konzultační
činnost v oblasti stavebnictví a strojírenství se zaměřením
na ekologické stavby, na zařízení na odlučování prachu,
škodlivých plynů a pod.

(6) kovy a jejich slitiny, kovové stavební materiály,
kovové nádoby na skladování a přepravu, kovové nádoby

na stlačený plyn nebo zkapalněný vzduch, kovové rošty,
kryty komínové kovové, kovové spojky pro kabely a lana
s výjimkou elektrických, potrubí kovové, potrubí pro
ústřední topení, potrubí pro větrací a klimatizační zařízení,
potrubí tlakové kovové, lešení kovové, lana ocelová,
manžety pro trubkové spoje, nádrže, ocelové konstrukce,
schodiště kovová, spojky na potrubí kovové, stavební
konstrukce kovové, kovové ventily, uzávěry kovové pro
nádoby, výztuže, kovové zásobníky, závory kovové; (9)
rozvaděče automatické, automatické distribuční stroje,
rozvodné panely, rozvodné pulty, detektory kouře, požární
hlásiče, měřící zařízení, přístroje a nástroje navigační,
fotografické, kinematografické, měřící, optické, elektrické,
softwarové produkty; (10) zařízení na odlučování prachu z
odsávaných plynů, zařízení na odlučování škodlivých plynů
z odsávaných plynů, zařízení na dopravu, dávkování a
skladování prachu, zařízení pro dopravu vody, zařízení pro
výměnu tepla, zařízení k vytápěcím a teplárenským
kotlům, zařízení na ohřívání, zařízení na klimatizaci,
zařízení a stroje na čištění a úpravu vody, zařízení na
chlazení vody, zařízení na osvěžování vzduchu, zařízení na
desinfekci, zařízení na filtraci vzduchu, zařízení na chlazení
strojů, zařízení na odvádění kouře a par, zařízení na úpravu
vody; (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a
služeb, činnost reklamní a inzertní, průzkum a analýzy
trhů, distribuce zboží k reklamním účelům, marketing; (37)
instalace, montáž, údržba zařízení na odlučování prachu z
odsávaných plynů, zařízení na odlučování škodlivých plynů
z odsávaných plynů, zařízení na dopravu, dávkování a
skladování prachu, zařízení pro dopravu vody, zařízení pro
výměnu tepla, zařízení k vytápěcím a teplárenským
kotlům, zařízení na ohřívání, zařízení na klimatizaci,
zařízení a strojů na čištění a úpravu vody, zařízení na
chlazení vody, zařízení na osvěžení vzduchu, zařízení na
desinfekci, zařízení na filtraci vzduchu, zařízení na chlazení
strojů, zařízení na odvádění kouře a par, zařízení na úpravu
vody, revize vybraných elektrických zařízení, provádění
staveb; (42) konstruktérská, poradenská a konzultační
činnost v oblasti stavebnictví a strojírenství se zaměřením
na ekologické stavby, na zařízení na odlučování prachu,
škodlivých plynů a pod.

(1) abraziva, umělé pryskyřice, akrylové pryskyřice v
surovém stavu, chemické prostředky pro výrobu barev,
konzervační prostředky a pojiva do betonu, cementu, malt
a podobných stavebních hmot, disperze, dehydratační
prostředky pro průmyslové účely, epoxidové pryskyřice v
surovém stavu, mořidla na kovy, veškerá lepidla pro
průmyslové účely, tmely na opravu rozbitých předmětů, na
pneumatiky a na vyplňování dutin stromů, betonová
pojiva, stěrkové hmoty, vodovzdorné prostředky pro
cement a podobné stavební hmoty; (2) barvy, laky,
nátěrové hmoty všeho druhu, veškerá barviva patřící do tř.
2, mořidla, ochranné prostředky proti korozi a pro dřevo,
lepidla pro barvy, přírodní pryskyřice v surovém stavu,
pigmenty, tmely sklenářské a podobné (kyty); (17) kaučuk,
gutaperča, guma, asbest, slída a výrobky z těchto mateiálů
patř. do tř. 17, polotovary z plastických hmot, veškeré
materiály, těsnící, ucpávkové a izolační, bariéry proti
znečištění a na ochranu proti teplotě, zvuku a proti jiným

(511)

(511)

6, 9, 10, 35, 37, 42

1, 2, 17, 19, 42

O 148957

O 148961

(210)

(210)

(730)

(730)

ENVEN, a.s., Počernická 96, Praha 10, Česká
republika

ENVEN, a.s., Počernická 96, Praha 10, Česká
republika

(510)

(510)

(510)
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17.11.1999

17.11.1999

17.11.1999

17.11.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

17.11.1999

17.11.1999

17.11.1999

17.11.1999

(540)

(540)

(540)

BETADEKOR

GAMADEKOR

ALFAFIX

(740)

(740)

(740)

(740)

Ziegrosser Miroslav, Novotný, Ziegrosser a partner,
Terronská 21, Praha 6

Ziegrosser Miroslav, Novotný, Ziegrosser a partner,
Terronská 21, Praha 6

Ziegrosser Miroslav, Novotný, Ziegrosser a partner,
Terronská 21, Praha 6

Ziegrosser Miroslav, Novotný, Ziegrosser a partner,
Terronská 21, Praha 6

fyzikálním a chemickým vlivů, izolační obklady a desky,
fólie, hadice, asbestová lepenka, lepící pásky patř. do tř.
17, izolační nátěry a omítky, pryskyřice (polotovary),
tmely; (19) veškerý nekovový stavební materiál a
konstrukce, malty, omítkoviny, štukatérské profily
(nekovové), překližky, cementy, písek (kromě písku
slévárenského), šalování nekovové, dehet, desky z cementu
a podobných stavebních hmot, dlaždice nekovové, stavební
kámen přírodní a umělý, suroviny pro keramiku, korek
lisovaný, stavební obklady a podlahy nekovové, stavební
příčky nekovové, sádra, sádrokartóny, štěrk, stavební sklo
a dřevo, vápno; (42) odborné poradenství v oboru
stavebnictví a stavebních a izolačních hmot, vývoj těchto
hmot.

(1) abraziva, umělé pryskyřice, akrylové pryskyřice v
surovém stavu, chemické prostředky pro výrobu barev,
konzervační prostředky a pojiva do betonu, cementu, malt
a podobných stavebních hmot, disperze, dehydratační
prostředky pro průmyslové účely, epoxidové pryskyřice v
surovém stavu, mořidla na kovy, veškerá lepidla pro
průmyslové účely, tmely na opravu rozbitých předmětů, na
pneumatiky a na vyplňování dutin stromů, betonová
pojiva, stěrkové hmoty, vodovzdorné prostředky pro
cement a podobné stavební hmoty; (2) barvy, laky,
nátěrové hmoty všeho druhu, veškerá barviva patřící do tř.
2, mořidla, ochranné prostředky proti korozi a pro dřevo,
lepidla pro barvy, přírodní pryskyřice v surovém stavu,
pigmenty, tmely sklenářské a podobné (kyty); (17) kaučuk,
gutaperča, guma, asbest, slída a výrobky z těchto mateiálů
patř. do tř. 17, polotovary z plastických hmot, veškeré
materiály, těsnící, ucpávkové a izolační, bariéry proti
znečištění a na ochranu proti teplotě, zvuku a proti jiným
fyzikálním a chemickým vlivů, izolační obklady a desky,
fólie, hadice, asbestová lepenka, lepící pásky patř. do tř.
17, izolační nátěry a omítky, pryskyřice (polotovary),
tmely; (19) veškerý nekovový stavební materiál a
konstrukce, malty, omítkoviny, štukatérské profily
(nekovové), překližky, cementy, písek (kromě písku
slévárenského), šalování nekovové, dehet, desky z cementu
a podobných stavebních hmot, dlaždice nekovové, stavební
kámen přírodní a umělý, suroviny pro keramiku, korek
lisovaný, stavební obklady a podlahy nekovové, stavební
příčky nekovové, sádra, sádrokartóny, štěrk, stavební sklo
a dřevo, vápno; (42) odborné poradenství v oboru
stavebnictví a stavebních a izolačních hmot, vývoj těchto
hmot.

(1) abraziva, umělé pryskyřice, akrylové pryskyřice v
surovém stavu, chemické prostředky pro výrobu barev,
konzervační prostředky a pojiva do betonu, cementu, malt

a podobných stavebních hmot, disperze, dehydratační
prostředky pro průmyslové účely, epoxidové pryskyřice v
surovém stavu, mořidla na kovy, veškerá lepidla pro
průmyslové účely, tmely na opravu rozbitých předmětů, na
pneumatiky a na vyplňování dutin stromů, betonová
pojiva, stěrkové hmoty, vodovzdorné prostředky pro
cement a podobné stavební hmoty; (2) barvy, laky,
nátěrové hmoty všeho druhu, veškerá barviva patřící do tř.
2, mořidla, ochranné prostředky proti korozi a pro dřevo,
lepidla pro barvy, přírodní pryskyřice v surovém stavu,
pigmenty, tmely sklenářské a podobné (kyty); (17) kaučuk,
gutaperča, guma, asbest, slída a výrobky z těchto mateiálů
patř. do tř. 17, polotovary z plastických hmot, veškeré
materiály, těsnící, ucpávkové a izolační, bariéry proti
znečištění a na ochranu proti teplotě, zvuku a proti jiným
fyzikálním a chemickým vlivů, izolační obklady a desky,
fólie, hadice, asbestová lepenka, lepící pásky patř. do tř.
17, izolační nátěry a omítky, pryskyřice (polotovary),
tmely; (19) veškerý nekovový stavební materiál a
konstrukce, malty, omítkoviny, štukatérské profily
(nekovové), překližky, cementy, písek (kromě písku
slévárenského), šalování nekovové, dehet, desky z cementu
a podobných stavebních hmot, dlaždice nekovové, stavební
kámen přírodní a umělý, suroviny pro keramiku, korek
lisovaný, stavební obklady a podlahy nekovové, stavební
příčky nekovové, sádra, sádrokartóny, štěrk, stavební sklo
a dřevo, vápno; (42) odborné poradenství v oboru
stavebnictví a stavebních a izolačních hmot, vývoj těchto
hmot.

(1) abraziva, umělé pryskyřice, akrylové pryskyřice v
surovém stavu, chemické prostředky pro výrobu barev,
konzervační prostředky a pojiva do betonu, cementu, malt
a podobných stavebních hmot, disperze, dehydratační
prostředky pro průmyslové účely, epoxidové pryskyřice v
surovém stavu, mořidla na kovy, veškerá lepidla pro
průmyslové účely, tmely na opravu rozbitých předmětů, na
pneumatiky a na vyplňování dutin stromů, betonová
pojiva, stěrkové hmoty, vodovzdorné prostředky pro
cement a podobné stavební hmoty; (2) barvy, laky,
nátěrové hmoty všeho druhu, veškerá barviva patřící do tř.
2, mořidla, ochranné prostředky proti korozi a pro dřevo,
lepidla pro barvy, přírodní pryskyřice v surovém stavu,
pigmenty, tmely sklenářské a podobné (kyty); (17) kaučuk,
gutaperča, guma, asbest, slída a výrobky z těchto mateiálů
patř. do tř. 17, polotovary z plastických hmot, veškeré
materiály, těsnící, ucpávkové a izolační, bariéry proti
znečištění a na ochranu proti teplotě, zvuku a proti jiným
fyzikálním a chemickým vlivů, izolační obklady a desky,
fólie, hadice, asbestová lepenka, lepící pásky patř. do tř.
17, izolační nátěry a omítky, pryskyřice (polotovary),
tmely.

(511)

(511)

(511)

(511)

1, 2, 17, 19, 42

1, 2, 17, 19, 42

1, 2, 17

1, 2, 17

O 148962

O 148963

O 148964

O 148965

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

STOMIX s.r.o., Žulová č.p. 178, Česká republika

STOMIX s.r.o., Žulová č.p. 178, Česká republika

STOMIX s.r.o., Žulová č.p. 178, Česká republika

STOMIX s.r.o., Žulová č.p. 178, Česká republika

(510)

(510)

(510)
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17.11.1999

17.11.1999

18.11.1999

18.11.1999

18.11.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

17.11.1999

17.11.1999

18.11.1999

18.11.1999

18.11.1999

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

BETAFIX

TANGRAM

U PRAVDŮ

FLORCOM

BB COM

(740)

(740)

(740)

Ziegrosser Miroslav, Novotný, Ziegrosser a partner,
Terronská 21, Praha 6

Ing. Kratochvíl Václav, Husníkova 2082, Praha 5

Jíra Vladimír, patentový zástupce, Kovanecká
2112/18, Praha 9

(540)

(1) abraziva, umělé pryskyřice, akrylové pryskyřice v
surovém stavu, chemické prostředky pro výrobu barev,
konzervační prostředky a pojiva do betonu, cementu, malt
a podobných stavebních hmot, disperze, dehydratační
prostředky pro průmyslové účely, epoxidové pryskyřice v
surovém stavu, mořidla na kovy, veškerá lepidla pro
průmyslové účely, tmely na opravu rozbitých předmětů, na
pneumatiky a na vyplňování dutin stromů, betonová
pojiva, stěrkové hmoty, vodovzdorné prostředky pro
cement a podobné stavební hmoty; (2) barvy, laky,
nátěrové hmoty všeho druhu, veškerá barviva patřící do tř.
2, mořidla, ochranné prostředky proti korozi a pro dřevo,
lepidla pro barvy, přírodní pryskyřice v surovém stavu,
pigmenty, tmely sklenářské a podobné (kyty); (17) kaučuk,
gutaperča, guma, asbest, slída a výrobky z těchto mateiálů
patř. do tř. 17, polotovary z plastických hmot, veškeré
materiály, těsnící, ucpávkové a izolační, bariéry proti
znečištění a na ochranu proti teplotě, zvuku a proti jiným
fyzikálním a chemickým vlivů, izolační obklady a desky,
fólie, hadice, asbestová lepenka, lepící pásky patř. do tř.
17, izolační nátěry a omítky, pryskyřice (polotovary),
tmely.

(9) audiovizuální zařízení, čipy, čtecí zařízení, dálkové
ovladače, diapozitivy, diaprojektory, audiokazety,
videokazety, nosiče dat, magnetické pásky, disky
magnetické, kompaktní, optické, pružné, nahrané i
nenahrané, elektronická pera, exponované filmy,
hologramy, interkomy, karty s pamětí nebo
mikroprocesorem, kopírovací zařízení a stroje, modemy,
monitory, lokátory, operační systémy, počítačové paměti,
periferní zařízení počítačů, hardware, plotry, počítačové
programy a software, procesory, překládací přístroje,
skenery, snímače znaků, televizní a počítačové hry,
zařízení na zpracování dat, optická vlákna, vynášecí
přístroje, elektronické sítě, audiovizuální a hudební díla,
elektronické publikace na nosičích a přenášené po síti,
data, databáze a jiné informační produkty, multimediální
aplikace, elektronický archiv, periodika a neperiodika v
elektronické podobě, ochrana proti kopírování software;
(41) vydávání publikací, knih, časopisů, datových souborů
včetně jejich elektronické podoby, korespondenční kurzy,
organizování a vedení seminářů a přednášek, výroba
programů, organizování a vedení seminářů, pořádání a
řízení školení a kurzů, zveřejňování textů, kromě
reklamních, vzdělávací informace, zábava, pronájem nosičů
se zvukovým a obrazovým záznamem; (42) tvorba
software, tvorba www stránek, aktualizace počítačových
programů, poradenství v oblasti hardware.

(35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu; (41)
provozování herny, provozování hracích automatů
peněžních i zábavných, pořádání kulturních, výchovných a
zábavních akcí; (42) restaurační činnost, provozování
veřejného stravování, ubytovací a hotelové služby,
provozování penzionů, hotelů a motelů, turistické
ubytovny a provozování středisek pro rekreaci a
rekonvalescenci.

(1) zahradnické substráty jako chemické výrobky pro
zemědělství; (31) zahradnické substráty, které jsou
vyrobené na bázi světlé a tmavé rašeliny s upravenou
reakcí.

(1) zahradnické substráty jako chemické výrobky pro
zemědělství; (31) zahradnické substráty, které jsou
vyrobené na bázi světlé a tmavé rašeliny s upravenou
reakcí.

(35) organizování firemních dnů a prezentací firem; (41)
organizování seminářů a pracovních konferencí pro
veřejnost, výuka a vzdělávání v oblasti energetiky a
racionálního využití energie, techniky ochrany životního
prostředí, měření a zkoušení spalovacích zařízení a v
oblasti provozu, ekonomiky a managementu v
energetickém průmyslu; (42) poradenské služby v oblasti
energetiky včetně netradičních a obnovitelných zdrojů,
snížení spotřeby energie a na omezení nepříznivého vlivu
na životní prostředí, rešeršní a analytická činnost,
zpracování a realizace výzkumných a vývojových
projektů, vypracování studií, posudků a expertíz, provoz
studentského centra energetických úspor, provoz
konzultačního informačního centra, autorizované měření

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 41, 42

35, 41, 42

1, 31

1, 31

35, 41, 42

O 148971

O 148977

O 148978

O 148979

O 148980

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

STOMIX s.r.o., Žulová č.p. 178, Česká republika

Dr. LANG group s.r.o., Branická 107, Praha 4, Česká
republika

Pučelík Václav, Vostrovská 28/630, Praha 6, Česká
republika

BB COM s.r.o., Komenského 256, Letohrad, Česká
republika

BB COM s.r.o., Komenského 256, Letohrad, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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18.11.1999

18.11.1999

18.11.1999

19.11.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

18.11.1999

18.11.1999

18.11.1999

19.11.1999

(540) NEMOHANDL

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Michálek Zdeněk, Francouzská 1186, Kopřivnice

Ing. Michálek Zdeněk, Francouzská 1186, Kopřivnice

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

(540)

(540)

(540)

emisí, účinnosti, vzduchotechnických a vztažných veličin,
teplot, průtoků, vlhkosti, měření a zkoušení spalovacích
zařízení a jiná speciální měření.

(35) organizování firemních dnů a prezentací firem; (41)
organizování seminářů a pracovních konferencí pro
veřejnost, výuka a vzdělávání v oblasti energetiky a
racionálního využití energie, techniky ochrany životního
prostředí, měření a zkoušení spalovacích zařízení a v
oblasti provozu, ekonomiky a managementu v
energetickém průmyslu; (42) poradenské služby v oblasti
energetiky včetně netradičních a obnovitelných zdrojů,
snížení spotřeby energie a na omezení nepříznivého vlivu
na životní prostředí, rešeršní a analytická činnost,
zpracování a realizace výzkumných a vývojových
projektů, vypracování studií, posudků a expertíz, provoz
studentského centra energetických úspor, provoz
konzultačního informačního centra, autorizované měření
emisí, účinnosti, vzduchotechnických a vztažných veličin,
teplot, průtoků, vlhkosti, měření a zkoušení spalovacích
zařízení a jiná speciální měření.

(9) nahrané i nenahrané nosiče informací všeho druhu jako
disky, diskety, CD ROM, 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, telekomunikačních a obdobných sítích;
(38) šíření tiskovin, časopisů, periodik v elektronické
podobě prostřednictvím počítačové sítě včetně Internetu,
prostřednictvím satelitů apod., šíření a přenos inzerce a
reklamy prostřednictvím telefonních sítí, zveřejňování,
rozšiřování a přenos informací prostřednictvím všech

informačních a telekomunikačních prostředků a sítí,
satelitů apod., šíření informací prostřednictvím
počítačových a telekomunikačních sítí včetně Internetu;
(41) nakladatelství, vydavatelství včetně vydávání tiskovin
prostřednictvím počítačových sítí.

(9) nahrané i nenahrané nosiče informací všeho druhu jako
disky, diskety, CD ROM, 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, telekomunikačních a obdobných sítích;
(38) šíření tiskovin, časopisů, periodik v elektronické
podobě prostřednictvím počítačové sítě včetně Internetu,
prostřednictvím satelitů apod., šíření a přenos inzerce a
reklamy prostřednictvím telefonních sítí, zveřejňování,
rozšiřování a přenos informací prostřednictvím všech
informačních a telekomunikačních prostředků a sítí,
satelitů apod., šíření informací prostřednictvím
počítačových a telekomunikačních sítí včetně Internetu;
(41) nakladatelství, vydavatelství včetně vydávání tiskovin
prostřednictvím počítačových sítí.

(9) telefonní přístroje a příslušenství, telefonní automaty,
telefonní ústředny, mobilní telefony, všechny
telekomunikační přístroje a zařízení zatříděné ve třídě 9,
software, hardware zejména počítače, monitory, klávesnice
terminály a všechny další jednotlivé části, součásti a
náhradní díly, všechny sítě z oblasti výpočetní techniky a
jejich jednotlivé části a náhradní díly, datové sítě,
komunikační sítě, informační sítě, stroje pro záznam,
přenos, převod a reprodukci zvuku nebo obrazu, nosiče
záznamů nahrané i nenahrané, časopisy nebo knihy v
elektronické podobě, zvukové disky, telefonní karty,
plastové s el. obvodem nebo čipem nebo magnetickou

(511)

(511)

(511)

(511)

35, 41, 42

9, 16, 35, 38, 41

9, 16, 35, 38, 41

9, 38

O 148981

O 149012

O 149013

O 149026

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné
energetické centrum, tř. 17. listopadu 15, Ostrava-
Poruba, Česká republika

VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné
energetické centrum, tř. 17. listopadu 15, Ostrava-
Poruba, Česká republika

ANNONCE-VERLAG JOSEF KUDLACEK KG, 3,
Kaiserplatz, Bonn, Německo

ANNONCE-VERLAG JOSEF KUDLACEK KG, 3,
Kaiserplatz, Bonn, Německo

(510)

(510)

(510)

(510)
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19.11.1999

19.11.1999

19.11.1999

19.11.1999

19.11.1999

22.11.1999

22.11.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

19.11.1999

19.11.1999

19.11.1999

19.11.1999

19.11.1999

22.11.1999

22.11.1999

(540)

(540)

(540)

(540)

AMGARD

BEOS

RAFFAEL art

PODĚBRADSKÁ
KYSELKA

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Lukajová Dana, patentový zástupce, Advokátní a
patentová kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Petrská
12, Praha 1

Andrés Mirek, Bělidelská 12, Olomouc

Patentservis Praha a.s., Jívenská 1273/1, Praha 4

JUDr. Kalenský Petr, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr.Ing. Milan Hořejš, Národní 32, Praha 1

Ing. Bublíková Dana, Sportovní 1279, Smržovka

(540)

(540)

(540)

páskou, vybavení pro zpracování informací a pro počítače,
přístroje a nástroje elektrické (zařazené ve třídě 9),
elektronické, optické, přístroje a nástroje k měření,
signalizování; (38) komunikace prostřednictvím telefonů
nebo mobilních telefonů nebo počítačů a služby s tím
spojené, telekomunikace, 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, výměna a šíření zpráv,
výměna a šíření informací a zpráv prostřednictvím
telekomunikační sítě nebo datové sítě nebo sítě výpočetní
nebo informační nebo komunikační nebo elektronické
techniky, získávání zpráv a informací, šíření
elektronických časopisů, elektronických periodik a knih,
šíření informací, zpráv a elektronických tiskovin
prostřednictvím počítačové, datové, elektronické,
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.

(5) přípravek pro pohlcování a/nebo neutralizaci pachů z
koberců, látkových a pletených potahů a tkanin v
domácnostech suchou cestou, zejména pro pohlcování
pachů domácích zvířat, jako psů a koček, přípravek pro
likvidaci plísní, bakterií a jiného biologického materiálu
suchou cestou, přípravek pro zachycování a pohlcování
pachu a škodlivin z tabákového dýmu v domácnostech, v
dopravních prostředcích a v uzavřených veřejných
prostorách; (35) obchodní služby - zajišťování nákupu a
odbytu uvedených výrobků.

(30) ochucené instantní nudle, ochucená rýže, dlouhé
vlasové nudle a svitky, předvařená rýže, instantní rýžové
výrobky, mletá rýže, makarony, špagety, sušenky a keksy.

(7) bezšňůrové elektrické nářadí, jmenovitě bezšňůrové
vrtačky (s příklepem nebo bez příklepu), bezšňůrové
šroubováky, šňůrové vykružovačky, šňůrové brusky s
pískovým papírem a šňůrové teplomety.

(12) pozemní vozidla všeho druhu, zejména osobní a
nákladní automobily, autobusy, trajlery, traktory, kola a
pneumatiky pro vozidla, části a součásti uvedeného zboží
zařazené do třídy 12.

(35) reklamní činnost.

(9) nosiče dat, zejména CD ROM a DVD ROM; (16)
tiskoviny, zejména mapy; (35) poskytování služeb v oboru
komerčních informací.

(5) nápoje pro léčivé účely; (32) minerální vody, šumivé a

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

5, 35

30

7

12

35

9, 16, 35

5, 32

O 149029

O 149041

O 149045

O 149047

O 149056

O 149057

O 149093

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

EuroTel Praha, spol. s r.o. , Sokolovská 855, Praha
9, Česká republika

BONAIR s.r.o., Petýrkova 1995, Praha 4, Česká
republika

Thai President Foods Public Company Limited,
278 Srinakarin Road, Kwang Huamark, Bangkok,
Thajsko

Amway Corporation, 7575 Fulton Street East, Ada,
Spojené státy americké, Michigan

HYUNDAI MOTOR COMPANY, 140-2, Ke-Dong,
Seoul, Jižní Korea

Pospíšilová Helena, Hradišťská 2415, Písek, Česká
republika

Teichman Petr, Pod Strání 76, Rtyně v Podkrkonoší,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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22.11.1999

22.11.1999

22.11.1999

22.11.1999

22.11.1999

22.11.1999

22.11.1999

22.11.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

22.11.1999

22.11.1999

09.07.1999

22.11.1999

22.11.1999

22.11.1999

22.11.1999

22.11.1999

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

ZYVOK

Restaurace Na hradbách

MOGUL

ŠUBRT AUTO-CENTRUM

IMECO

(740)

(740)

(740)

(740)

Němec Marek, Němec & Partner právní a patentová
kancelář, Box 54, M.Horákové 84, Praha 7

Němec Marek, Němec & Partner právní a patentová
kancelář, Box 54, M.Horákové 84, Praha 7

Mgr. Petra de Brantes, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

Mgr. Petra de Brantes, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

(540)

(540)

(540)

nealkoholické nápoje, ovocné šťávy, sirupy, nápojové
esence.

(5) nápoje pro léčivé účely; (32) minerální vody, šumivé a
nealkoholické nápoje, ovocné šťávy, sirupy, nápojové
esence, piva; (33) lihoviny, likéry, vína.

(33) vína.

(5) farmaceutické výrobky a substance, veterinární a
hygienické výrobky, dietetické přípravky pro léčebné
účely, potraviny pro batolata, náplasti, obvazový materiál,
materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky,
dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení živočišných
škůdců, fungicidy, herbicidy.

(42) restaurace.

(25) oděvy, obuv.

(4) mazadla, mazací tuky, motorové oleje; (9)
autopříslušenství zařazené do tř. 9 (elektroauto
příslušenství); (11) auto a moto reflektory; (12)
motocykly nové a použité, automobily nové a použité,
auto-řetězy, střechy-kapoty, pneumatiky; (37) opravy
motocyklů a automobilů, opravy a servis pneumatik,
autolakovna, karosárna; (39) pronájem motocyklů a
automobilů, pronájem auto a moto příslušenství,
autodoprava, autobazar.

(9) měřící a regulační přístroje a technika, jejich součásti,
měřidla všeho druhu, přístroje pro zpracování informací,
počítače a jejich součásti, software, přístroje pro měření,
kontrolu, vážení, signalizaci a jejich součásti, přístroje pro
záznam, převod a reprodukci zvuku nebo obrazu a jejich
součásti; (37) servisní, montážní, opravářské činnosti pro
elektrické stroje a přístroje, měřící a regulační přístroje a
techniku; (42) poskytování software, programování,
zhotovování software na zakázku, jeho výzkum a vývoj,
poradenské a konzultační služby v oblasti měřící a regulační
techniky, software.

(35) obchodně-administrativní služby; (36) činnost
obchodníka s cennými papíry, vydávání cenných papírů a
služby s tím spojené, zprostředkovatelská činnost v oblasti
cenných papírů, kapitálového trhu, poradenské a
konzultační služby v oblasti cenných papírů, kapitálového
trhu, investic, peněžní a investiční činnosti, provádění
finančních operací, vedení klientských účtů a služby s tím
spojené, příjem, výdej a investice finančních prostředků,
cenných papírů.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

5, 30, 32

33

5

42

25

4, 9, 11, 12, 37, 39

9, 37, 42

35, 36

O 149094

O 149096

O 149097

O 149098

O 149100

O 149104

O 149114

O 149116

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Poděbradka, spol.s r.o., Nymburská 293/VII,
Poděbrady, Česká republika

Poděbradka, spol.s r.o., Nymburská 293/VII,
Poděbrady, Česká republika

VIŇA TARAPACA EX ZAVALA S.A., Los
Conquistadores N?1700 Piso 15?Providencia, Santiago,
Chile

Pharmacia & Upjohn Caribe, Inc., State Road 2,
Arecibo, Spojené státy americké, Puerto Rico

Eduard Soukup s.r.o., nám. Míru 9, Mělník, Česká
republika

Kabyl Radomír, Tusarova 1268/13, Praha 7, Česká
republika

Lubomír Šubrt, Rubešova 57, Kolín I, Česká
republika

IMECO, spol.s r.o., Mariánské nám. 1, Brno, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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23.11.1999

23.11.1999

23.11.1999

23.11.1999

23.11.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

23.11.1999

23.11.1999

23.11.1999

23.11.1999

23.11.1999

(540) Franckovka

(740) Ing. Jaromír Přikryl, Patentová a známková kancelář,
Včelín 1161, Hulín

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(29) arašídy pražené, bramborové lupínky, hotová jídla na
bázi zeleniny, kakaové máslo, konzervy potravinové,
konzervy zeleninové, korintky (rozinky), luštěniny
upravené, ořechy pražené, ovoce a zelenina sušená, ovoce
krystalizované, semena sojová, konzervovaná nebo sušená,
výtažky zeleninové, zelenina sušená do polévek, čekanka
sušená, želatina potravinářská; (30) aroma do pečiva,
aroma vanilkové, aroma kávové, bonbóny všeobecně,
cikorka jako kávov. náhražka, corn-flakes (obilné vločky),
cukr hroznový, cukr vanilkový, čaj, čajové nápoje v prášku
a granulích, čajové odvary z pražených kakaových slupek,
čokoláda s ovocem, dorty v prášku, esence na pečení,
ječmen šrotovaný nebo loupaný, kakao, káva, čokoláda s
mlékem, kakao též ovesné, mléčné, kakaové přípravky a
výrobky, káva z obilí, z pražených fíků, zrnková, mléčná
nebo sladová, káva zelená, kávové aroma, kávové
náhražky včetně instantních, kávové přísady, směsi
kávové včetně instantních, koření všeho druhu, sladové, do
těsta, do polévek, kroupy pro lidskou potřebu, kukuřice
pufovaná, kukuřice pražená nebo mletá, kukuřičné vločky,
marcipán, nápoje z kávy a kakaa v prášku a granulích,
omáčky a prášky na omáčky, oves rozmačkaný nebo
ovesné kroupy, ovesné pokrmy a přípravky, perník, prášek
na zmrzlinu pro stroje, prášky kuchařské, prášky do pečiva,
přípravky pro ustálení šlehané smetany, přípravky sladové
nahrazující kávu, sáčky papírové s obsahem čaje, rýže
pufovaná, rýže pufovaná ochucená; (31) boby kakaové
surové.

(16) papír a výrobky z papírů, lepenka a kartonážní
výrobky, obchodní tiskoviny, tiskoviny - zejména studijní
a lektorské příručky a další vzdělávací materiály vztahující
se k dalšímu obchodnímu vzdělávání, ke vzdělávání v
oblasti obchodu, služeb a v oblasti rozvoje týmových,
řídících a interpersonálních dovedností, k organizačnímu a
individuálnímu hodnocení a klasifikaci a ke konsultačním
činnostem, časopisy, periodika, knihy, knihařské výrobky,
učební a školní potřeby a pomůcky, hrací karty; (35)
zprostředkování obchodních záležitostí, zprostředkování
reklamy a inzerce, poradenství v otázkách podnikání a
organizace a v provozně-ekonomických otázkách,
marketing, rozmnožování dokumentů, správa cizích
obchodních zájmů (kontrola, vedení, ochrana), distribuce
zboží k reklamním účelům, automatizované zpracování dat;
(41) lektorská a konzultační činnost, pořádání kurzů a

přednášek, zprostředkovatelská činnost v oblasti výchovy
a zábavy.

(33) alkoholické nápoje, zejména víno a destiláty; (35)
propagační, reklamní a inzertní činnost, pomoc při
provozování obchodů a obchodních činností,
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, pořádání
výstav pro komerční účely; (41) služby a činnost
vyučovací, výchovná, vzdělávací a zábavní, pořádání
specializačních doškolovacích kurzů, nakladatelská a
vydavatelská činnost.

(33) vína.

(31) zahradnické výpěstky; (35) propagační činnost,

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

29, 30, 31

16, 35, 41

33, 35, 41

33

31, 35, 42

O 149117

O 149124

O 149132

O 149136

O 149144

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

BÖHM & partner a.s., třída kpt. Jaroše 37a, Brno,
Česká republika

Kávoviny Pardubice, akciová společnost, Jana
Palacha 515, Pardubice, Česká republika

WW, Wonderful World spol. s r.o., Příkop 4,
Brno, Česká republika

Ing. Bíza Pavel, Čejč 366, Česká republika

SEKTANA ZNOJMO, ZNOJMO SEKT v.o.s.,
Dobšická 4, Znojmo, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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23.11.1999

24.11.1999

24.11.1999

24.11.1999

24.11.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

23.11.1999

24.11.1999

24.11.1999

24.11.1999

24.11.1999

(540)

(540)

Xlators

UNIQEMA

(740)

(740)

(740)

JUDr. Frischmann Petr, Zeiner Golan Nir & Partners,
Maiselova 15, Praha 1

Ing. Vencl Adolf, Třešňová 620, Liberec 14

Ing. Smola Josef, Mendlovo nám. 1a, Brno

(540)

(540)

(540)

reklama, výstavy, obchodní účely; (42) šlechtění květin.

(25) oděvy, pokrývky hlavy, obuv.

(35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení
obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské
práce; (37) stavebnictví, opravy, instalační služby, služby v
oblasti slaboproudých zařízení, zejména instalace, opravy a
stavby telekomunikačních zařízení, elektrických zařízení a
zabezpečovací techniky; (39) doprava, balení a skladování
zboží, organizování cest; (42) restaurace, dočasné
ubytování, péče léčebná, hygienická, kosmetická, služby
veterinářské a zemědělské, služby právní, vědecký a
průmyslový výzkum, programování pro počítače.

(9) software pro počítače, programy pro správu a údržbu
silnic; (42) tvorba programů pro správu a údržbu silnic.

(9) softwarové výrobky; (42) tlumočnické a překladatelské
služby, zprostředkování tlumočnických a překladatelských
služeb.

(1) chemické výrobky určené pro průmysl, povrchově
aktivní činidla, emulgační, dispergující (rozptylná) a
rozpustná činidla a smáčedla, lepidla a přísady pro lepidla,
detergenční přísady do benzínu, gasolínu a motorových
paliv, nezpracované umělé pryskyřice a umělé hmoty,
chemické výrobky pro odbarvování olejů, tuků a vosků,
chemické výrobky pro odbarvování, určené pro
průmyslové výrobní postupy, odbarvovače, odmašťovací
přípravky pro průmyslové výrobní postupy, detergenty
(mycí a čisticí prostředky) určené pro průmyslové výrobní
postupy, změkčovadla pro průmyslové účely, enzymy a
enzymové přípravky pro průmyslové účely, chemické
výrobky zabraňující rezavění výrobků, přípravky šetřící
palivo, valchářské přípravky pro textilní průmysl,
přípravky odstraňující mastnotu, určené pro výrobní
postupy, chemické výrobky pro nepropustnost textilií,
zvlhčovací pro bělení, barvení a pro textilní průmysl,
chemické přípravky pro pigmenty, čisticí chemické
prostředky pro oleje a vodu, činidla, chemikálie pro
impregnování textilií, chemické látky pro použití při
výrobě voňavek a kosmetiky, chemické výrobky určené
pro útlum ultrafialových paprsků, chemické látky určené
jako ochrana proti slunečnímu a UV záření a pro výrobu
ochran proti slunci a prostředků k péči o tělo před, při a po
opalování; (2) barvy, nátěry, laky, ochranné výrobky proti
korozi a proti deteriorizaci dřeva, barviva, mořidla; (3)
přípravky pro bělení a jiné prací prostředky, přípravky pro
čištění, leštění, odmašťování a broušení, mýdla pro osobní
potřebu, voňavky a vonné oleje, kosmetické a toaletní
přípravky a látky, vlasové vody, šampóny, tužidla a jiné
výrobky k péči o vlasy, přípravky pro ochranu proti UV
záření, slunci a k péči o pleť a vlasy před, při a po slunění,
zubní pasty a jiné přípravky a prostředky ústní hygieny,
mýdla a mycí prostředky pro použití v domácnosti a pro
praní, vosky pro použití při praní; (4) průmyslové oleje a
tuky, mazadla, výrobky k pohlcování, svlažování a vázání
prachu, paliva a osvětlovací látky, nechemické příměsi do
průmyslových olejů, tuků, mazadel, paliv a osvětlovacích
látek; (5) chemické přípravky a výrobky pro lékařské,
farmaceutické a veterinární účely, chemická činidla pro
lékařské, farmaceutické a veterinární účely, chemické a
farmaceutické přípravky, chinolin pro lékařské účely,
živočišné uhlí pro farmaceutické potřeby, dietetické
potraviny a nápoje, dietetické přípravky pro léčebné účely,
látky podporující trávení pro farmaceutické účely, enzymy
pro lékařské, farmaceutické a veterinární potřeby,
fermenty pro farmaceutické účely; (42) poskytování rad,
poradenství, konzultací a opatřování technických
informací pro chemický průmysl, poskytování rad,
poradenství, konzultací a opatřování technických
informací v oblasti povrchně aktivních činidel,
chemických látek určených pro ochranu proti UV
paprskům a chemických látek pro výrobu ochran proti
slunečnímu záření a při výrobě výrobků pro péči o tělo
před, při a po slunění, mazadel, průmyslových olejů,

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

25

35, 37, 39, 42

9, 42

9, 42

1, 2, 3, 4, 5, 42

O 149145

O 149150

O 149156

O 149180

O 149183

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Koníček Jaroslav, Rašínova 860, Sadská, Česká
republika

Mossimo, Inc. D a Delaware Corporation , 2450
White Road, Second Floor, Irvine, Spojené státy
americké, California

KAHO-FM Liberec s.r.o., Oblouková 135, Stráž nad
Nisou, Česká republika

PavEx Consulting, s.r.o., tř. Generála Píky 9, Brno,
Česká republika

Natalia Arsenjevová - A-Lingua, J.Masaryka 1357,
Hradec Králové, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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24.11.1999

24.11.1999

24.11.1999

25.11.1999

25.11.1999

25.11.1999

25.11.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

24.11.1999

24.11.1999

24.11.1999

25.11.1999

25.11.1999

25.11.1999

25.11.1999

(540)

(540)

PRODAG Zlín, s.r.o. -
Specialista na postřikovače

NEWPATH

(740)

(740)

(740)

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

Mgr. Petra de Brantes, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

(540)

(540)

(540)

(540)

průmyslových tuků a průmyslových vosků, poskytování
rad, poradenství, konzultací a obstarávání technických
informací pro výrobu kosmetiky, parfémů a kosmetických
přísad.

(42) restaurace.

(1) lepidla a tmely, nemrznoucí přísady do nemrznoucích
směsí; (16) lepidla na papír.

(9) optická vlákna, vodiče ve tvaru vláken, optické
přístroje, nástroje, optické výrobky, optické disky, opt.
kompaktní CD ROM, telefonní dráty, elektrické vedení,
elektr. dráty, elektr. kabely, antény, bleskojistky, dálkové
ovladače, elektrické zařízení pro dálkové ovládání
průmyslových procesů a dálkové řízení signalizace, disky
(magnetické), disky kompaktní, disky nahrané, distribuční
stroje automatické, rozvaděče automatické, docházkový
systém, elektrické měniče, elektr. spojky, svorky,
konektory, elektr. vedení, identifikační karty, klávesnice
počítačové, konektory, spojky, svorky, kontakty
elektrické, kontakty elektrické z drahých kovů, krabice
odbočné, odbočnice, magnetické disky, magnetické karty,
magnet. kódéry a dekódéry, měřící přístroje, monitory,

opt. nosiče dat, panely rozvodné, počítačové software,
rozvodné, spínací skříně; (35) obchodní činnost a
poradenství.

(6) ploty, brány, mříže, kování a jednotlivé kovářské
prvky náležající do této třídy; (7) postřikovače, rosiče,
rozmetadla, rotavátory, kultivátory, mulčovače, sázecí
stroje, secí stroje, radlice, míchačky; (12) traktory.

(35) propagační činnost, pomoc při řízení obchodní
činnosti, marketing, reklama; (39) zprostředkování
dopravy; (41) zprostředkování vzdělávání, zábavy,
sportovních a kulturních akcí.

(5) insekticidy, larvicidy, fungicidy, herbicidy, pesticidy,
molusicidy, nematocidy, rodenticidy a přípravky k ničení
plevele a k hubení hmyzu.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

42

1, 16

9, 35

6, 7, 12

35, 39, 41

5

30

O 149184

O 149202

O 149204

O 149205

O 149222

O 149223

O 149245

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

ICI CHEMICALS & POLYMERS LIMITED, The
Heath, Runcorn, Velká Británie

SULTAN PRAGUE spol. s r.o., Budějovická 1123,
Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Zapletal - METRUM LTK, Kokory 18,
Kokory, Česká republika

Ing. Uherek Jiří, Horníkova 8, Brno, Česká
republika

PRODAG Zlín, s.r.o., Obeciny 4180, Zlín, Česká
republika

ELWOOD, s.r.o., Ve Střešovičkách 51, Praha 6,
Česká republika

American Cyanamid Company, Five Giralda
Farms, Madison, Spojené státy americké, New Jersey

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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26.11.1999

26.11.1999

26.11.1999

26.11.1999

26.11.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

26.11.1999

26.11.1999

26.11.1999

26.11.1999

26.11.1999

(540)

(540)

ZMIZÍK

SURGEO

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Turková Jana, Červenka, Kleintová, Turková,
patentová a známková kancelář, Husinecká 11a, Praha
3

Ing. Reichel Pavel, Lopatecká 14, Praha 4

Ing. Jaromír Přikryl, Patentová a známková kancelář,
Včelín 1161, Hulín

Ing. Jaromír Přikryl, Patentová a známková kancelář,
Včelín 1161, Hulín

Ing. Kavínková Ludmila, patentový zástupce, Rott,
Růžička a Guttmann, patentová, známková a právní
kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(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, komprimátory, želé, neapolitánky,
pastilky, tyčinky, kakao a výrobky z kakaa spadající do
této třídy, výrobky z medu, melasy, obilné přípravky,
žvýkačky.

(3) parfumerie, kosmetika, zejména vlasová kosmetika.

(35) elektronické zpracování dat-GIS; (37) stavby bytové,
občanské a průmyslové, opravárenské a udržovací služby ve
stavebnictví, poradenství v otázkách stavebnictví; (40)
podnikání v oblasti nakládání a likvidace odpadů; (42)
zeměměřičství, inženýrská a projektová činnost v
investiční výstavbě, hornická činnost a činnosti prováděné
hornickým způsobem, geodetické a geologické práce a
služby, služby spočívající ve zjišťování a měření radonu a
podobných látek, projektování a vyhodnocování
geologických a hydrogeologických prací, projektování
pozemkových úprav, poradenská činnost v oblasti
hornicko-geologické a vodohospodářské.

(35) elektronické zpracování dat-GIS; (37) stavby bytové,
občanské a průmyslové, opravárenské a udržovací služby ve
stavebnictví, poradenství v otázkách stavebnictví; (40)
podnikání v oblasti nakládání a likvidace odpadů; (42)
zeměměřičství, inženýrská a projektová činnost v
investiční výstavbě, hornická činnost a činnosti prováděné
hornickým způsobem, geodetické a geologické práce a
služby, služby spočívající ve zjišťování a měření radonu a
podobných látek, projektování a vyhodnocování
geologických a hydrogeologických prací, projektování
pozemkových úprav, poradenská činnost v oblasti
hornicko-geologické a vodohospodářské.

(29) konzervované ovoce, džemy, zavařeniny, houby v
octovém nálevu, uzeniny, sýry, nářezy; (30) lahůdky všeho
druhu jako chlebíčky, pochoutkové saláty, chuťovky,
aspiky, pomazánky, obložené lahůdkové mísy, čaj, káva,
čokoláda, keksy, bonbóny, anglické omáčky, majonézy;
(32) pivo; (33) alkoholické nápoje; (42) hostinská činnost,
vinárenské služby, příprava a pořádání recepcí.

(29) konzervované ovoce, džemy, zavařeniny, houby v
octovém nálevu, uzeniny, sýry, nářezy; (30) lahůdky všeho

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

3

35, 37, 40, 42

35, 37, 40, 42

29, 30, 32, 33, 42

29, 30, 32, 33, 42

O 149248

O 149250

O 149251

O 149282

O 149283

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

I.D.C. Holding, a.s., Drieňová 3, Bratislava,
Slovenská republika

COSWELL spol. s r.o., K Hájům 4/1068, Praha 5,
Česká republika

SURGEO, s.r.o., Jižní 1, Hodonín, Česká republika

SURGEO, s.r.o., Jižní 1, Hodonín, Česká republika

Švec Richard, Šárecká 63, Praha 6, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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29.11.1999

29.11.1999

29.11.1999

29.11.1999

29.11.1999

29.11.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

02.06.1999

29.11.1999

29.11.1999

29.11.1999

29.11.1999

29.11.1999

(540)

(540)

(540)

MEDIMED

WELLER

BEYOND WORDS

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Kavínková Ludmila, patentový zástupce, Rott,
Růžička a Guttmann, patentová, známková a právní
kancelář, Nad Štolou 12, Praha 7

Ing. KANIA František, Mendlovo nám. 1a, Brno

Hájková Ludmila, Olbrachtovo nám. 5, Brno- Komín

JUDr. Traplová Jarmila, Advokátní a patentová
kancelář Traplová, Hakr, Kubát, Přístavní 24, Praha 7

(540)

(540)

druhu jako chlebíčky, pochoutkové saláty, chuťovky,
aspiky, pomazánky, obložené lahůdkové mísy, čaj, káva,
čokoláda, keksy, bonbóny, anglické omáčky, majonézy;
(32) pivo; (33) alkoholické nápoje; (42) hostinská činnost,
vinárenské služby, příprava a pořádání recepcí.

(9) software, programy a sady programů (programy
zaznamenané na nosičích), software pro zpracování
statistik, číslicové kompaktní disky nebo jiné záznamová
media obsahující statistická data; (35) management
podniků, řízení obchodní činnosti, pomoc při řízení
obchodní činnosti, překlad dat do centrálních databází a
jejich systematizace v nich, využívání počítačových
obchodních, elektronických a administrativních databází,
řízení souborů a vedení kartoték v počítači, obchodní nebo
podnikatelské informace a poradenství; (42) programování
počítačů, pronájem přístupového času k počítačovým
databázím, zejména statistických dat.

(3) prací prostředky, mýdla, parfumerie, vonné oleje,
výrobky kosmetické, vlasové vody (lotions), šampony,
zubní pasty; (25) oděvy dámské, pánské a dětské,
konfekční i nekonfekční, např. dámské šaty, blůzy, sukně a
sukňové pásy, pánské obleky, kalhoty, saka, bundy, kabáty,
košile, bundokošile, vesty, svetry, krátké kalhoty, šortky,
bermudy, mikiny, trička, spodní prádlo, punčochové zboží,
jako ponožky, punčochy, punčochové kalhoty,
podkolenky, kravaty, šátky, šály a rukavice, oděvní zboží
pro rekreaci, turistiku a sporty všeho druhu - svrchní i
spodní, jako sportovní soupravy, tepláky, oděvy koupací,
plavky, kombinézy k vodním lyžím, lyžařské kombinézy,
pokrývky hlavy, zejména klobouky a čepice.

(41) výchova, školení, zábava, sportovní a kulturní

aktivity, fittnes; (42) péče léčebná, hygienická a
kosmetická, poradenství, zprostředkování a poskytování
služeb v oblasti módy, změny image klientek, formování
postavy, kurzy snižování nadváhy, aromaterapie, solárium,
 dočasné ubytování.

(35) zprostředkování nákupu a prodeje kosmetických
výrobků; (41) výchova, školení, zábava, sportovní a
kulturní aktivity, fittnes; (42) péče léčebná, hygienická a
kosmetická, poradenství, zprostředkování a poskytování
služeb v oblasti módy, změny image klientek, formování
postavy, kurzy snižování nadváhy, aromaterapie, solárium,
 dočasné ubytování.

(16) psací, kreslící a značkovací náčiní, inkousty a
inkoustové náplně a zásobníky pro psací, kreslící a
značkovací náčiní, náplně a zásobníky pro psací náčiní s
kuličkovým hrotem, porézním hrotem a válečkovým
psacím hrotem, tuha pro tužky, náplně s tuhou pro tužky,
pouzdra, držáky a kontejnery pro psací, kreslící a
značkovací náčiní, pro inkousty a inkoustové náplně a
zásobníky, pro tužkové tuhy a pro náplně s tuhou pro
tužky, papírnické zboží, kancelářské potřeby (kromě
nábytku), nožičky a hroty per k psacímu, kreslícímu a
značkovacímu náčiní, mazací gumy, soubory a soupravy
pro psací stoly, tekutiny pro opravy, filmy a pásky určené
pro opravu chyb v tištěném, na stroji psaném a ručně
psaném textu, ředidla a pásky určené pro opravu chyb v
tištěném, na stroji psaném a ručně psaném textu, ředidla
pro zmíněné tekutiny pro opravy, všechny uvedené
výrobky v rozsahu mezinárodní třídy 16.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 35, 42

3, 25

41, 42

35, 41, 42

16

5, 30, 32

O 149286

O 149287

O 149297

O 149298

O 149305

O 149307

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Švec Richard, Šárecká 63, Praha 6, Česká republika

CEGEDIM (societé anonyme), 110 a 116 rue
d'Aguesseau B.P. 405, Boulogne-Bilancourt, Francie

ALLIVA, spol. s r.o., Čajkovského 38, Jihlava, Česká
republika

Vaňačová Danuše, Příčná 1, Praha 1, Česká
republika

Vaňačová Danuše, Příčná 1, Praha 1, Česká
republika

PARKER PEN PRODUCTS, 101 Syon Lane,
Isleworth, Middlesex, Velká Británie

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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29.11.1999

30.11.1999

30.11.1999

30.11.1999

30.11.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

29.11.1999

03.06.1999

30.11.1999

30.11.1999

30.11.1999

(540) MICRODRIVE

(740)

(740)

JUDr. Petr Kalenský, Společná advokátní kancelář
Všetečka Zelený Švorčík Kalenský, Hálkova 2, Praha
2

JUDr. Frischmann Petr, Zeiner Golan Nir & Partners,
Maiselova 15, Praha 1

(590)

(590)

(590)

Barevná

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(5) výrobky farmaceutické, veterinářské a hygienické,
diabetické přípravky pro léčebné účely, potraviny pro
batolata; (30) mouka a přípravky z obilnin, chléb, pečivo,
cukrovinky, zmrzlina; (32) minerální vody, šumivé nápoje
a jiné nealkoholické nápoje a šťávy ovocné, sirupy a jiné
přípravky k zhotovování nápojů.

(9) ochranné plachty; (22) plachty vozové, stany; (24)
textilie ze syntetických materiálů; (25) konfekce.

(9) počítače, adaptéry pro počítače, součástky a periferie
pro počítače, počítačové paměti, rozhraní pro počítače,
vybavení pro zpracování dat, tiskárny, integrované
obvody, tištěné spoje, magnetické disky, diskové jednotky,
kompaktní disky, magnetické pásky, magnetofony,
počítací stroje, kapesní kalkulátory, registrační pokladny,
faxy, video hry, video obrazovky, video přehrávače, video
pásky, počítačové programy, dokumentace a návody
zaznamenané na strojově čitelném médiu a týkající se
počítačů nebo počítačových programů, počítačový
hardware a počítačový software pro ukládání, kamery a
příslušenství pro kamery, počítačový hardware a
počítačový software používaný k přímému ukládání
digitálních obrazů do kamer; (16) instruktážní a výukový
materiál, dokumentace a publikace týkající se počítačů
nebo počítačových programů, manuály, tištěné publikace,
knihy, časopisy, periodické časopisy, noviny, tiskoviny,
tiskoviny týkající se počítačového hardwaru a
počítačového softwaru, tiskoviny týkající se kamer; (42)
počítačové programování, vývoj, aktualizace a údržba
počítačového softwaru, pronájem přístupové doby k
počítačovým databázovým serverům, studie technických
projektů v oblasti počítačového hardwaru a softwaru,
poradenství v oblasti počítačovaého hardwaru, analýza
počítačových systémů, poradenství a konzultace týkající se
používání internetu, pronájem počítačů a počítačového
softwaru, služby pro zajišťování přístupu uživatelů k
počítačům pro vedení podniku, právnické služby, vědecký a
průmyslový výzkum, zpravodajské služby, nahrávání videa,
zajišťování příslušenství pro organizaci výstav.

(33) alkoholické nápoje všeho druhu.

(30) rýže, tapioka, ságo, výrobky z obilnin, těstoviny,
omáčky.

(30) rýže, tapioka, ságo, výrobky z obilnin, těstoviny,
omáčky.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 22, 24, 25

9, 16, 42

33

30

30

O 149314

O 149326

O 149331

O 149335

O 149336

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

NATIM a.s., Praha, Šlikova 21, Praha 6, Česká
republika

TECHTEX s.r.o., I. Hermana 374, Hostinné, Česká
republika

International Business Machines Corporation,
Old Orchard Road, Armonk, Spojené státy americké,
New York

Víno Mikulov, a.s., Průmyslový areál 1220,
Mikulov, Česká republika

Panzani, a société anonyme, 4, rue Boileau, Lyon,
Francie

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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30.11.1999

30.11.1999

30.11.1999

30.11.1999

01.12.1999

01.12.1999

01.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

30.11.1999

30.11.1999

30.11.1999

30.11.1999

01.12.1999

01.12.1999

01.12.1999

(540) Audico

(740)

(740)

(740)

JUDr. Frischmann Petr, Zeiner Golan Nir & Partners,
Maiselova 15, Praha 1

Turková Jana, Červenka, Kleintová, Turková,
patentová a známková kancelář, Husinecká 11a, Praha
3

Ing. Král Jiří, patentový zástupce, Štěpánská 45, Praha
1

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(37) stavební činnost - provádění staveb včetně jejich
změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování,
renovace, bytové, občanské a průmyslové stavby,
inženýrské stavby; (42) projektová a inženýrská činnost ve
stavebnictví.

(11) přístroje a zařízení pro topení, ohřev, výrobu páry
nebo plynů, přístroje pro chlazení, ventilaci, sušení,
distribuci vody nebo jiných látek, přístroje pro vaření,
součásti těchto přístrojů; (37) montáž, opravy, revize a
zkoušky vyhrazených plynových zařízení, tlakových
nádob, vzduchotechniky, el.zařízení, plnění tlakových
nádob plyny, zámečnictví, klempířství, vodoinstalatérství;
(42) projektová činnost.

(35) činnost ekonomických a organizačních poradců,
činnost daňových poradců, činnost účetní, vedení
účetnictví, činnost ověřovatele - auditora, administrativní a
kancelářské služby.

(29) maso, drůbež, masové a drůbeží výrobky všeho druhu,
tj. zejména drůbež čerstvá, mražená, chlazená, drůbež
vcelku, dělená a porcovaná, drůbeží droby, polotovary z
masa, polévky a polévkové základy z masa, bujóny a
masové výtažky, uzeniny, paštiky, vejce a výrobky z
vajec, všechny shora uvedené výrobky též v konzervách;
(31) drůbež, krmivo pro drůbež.

(41) organizování a vedení seminářů, organizování soutěží,
pořádání a řízení pracovních setkání, rekreace (služby pro
oddech), semináře (organizování a vedení), vyučování,
vzdělávání; (42) psycholog (služby), psychologické
testování.

(20) koupelnový nábytek.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

37, 42

11, 37, 42

35

29, 31

41, 42

20

35

O 149341

O 149342

O 149343

O 149345

O 149350

O 149358

O 149363

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Panzani, a société anonyme, 4, rue Boileau, Lyon,
Francie

Remoprag, stavební družstvo, Zelený pruh 99,
Praha 4, Česká republika

Inklemo, výrobní družstvo, Na Jarově 2/2424,
Praha 3, Česká republika

AUDICO spol.s r.o., Na Václavce 34, Praha 5, Česká
republika

DELVITA a.s., Za Panskou zahradou 1, Rudná, Česká
republika

OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING s.r.o.,
Zemědělská 897, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Jaroslava Valová, Čimelice 330, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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01.12.1999

01.12.1999

01.12.1999

01.12.1999

01.12.1999

01.12.1999

01.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

01.12.1999

01.12.1999

01.12.1999

01.12.1999

01.12.1999

01.12.1999

01.12.1999

(540)

(540)

(540)

(540)

OBEROI

REZACTRA

KINTAVA

VOXRA

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Pavel Zelený, advokát, Společná advokátní
kancelář Všetečka, Zelený, Švorčík, Kalenský a
partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Pavel Zelený, advokát, Společná advokátní
kancelář Všetečka, Zelený, Švorčík, Kalenský a
partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Pavel Zelený, advokát, Společná advokátní
kancelář Všetečka, Zelený, Švorčík, Kalenský a
partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Pavel Zelený, advokát, Společná advokátní
kancelář Všetečka, Zelený, Švorčík, Kalenský a
partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Pavel Zelený, advokát, Společná advokátní
kancelář Všetečka, Zelený, Švorčík, Kalenský a
partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Pavel Zelený, advokát, Společná advokátní
kancelář Všetečka, Zelený, Švorčík, Kalenský a
partneři, Hálkova 2, Praha 2

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(35) auditorská činnost v ekonomické oblasti, daňové
poradenství, příprava a vyhotovování daňového přiznání,
vedení účetnictví.

(33) vína.

(42) služby hotelové, služby restaurační, salony pro péči o
krásu a zdraví, hotelové reservační a ubytovací služby,
ubytovací služby.

(42) služby hotelové, služby restaurační, salony pro péči o
krásu a zdraví, hotelové reservační a ubytovací služby,
ubytovací služby.

(42) služby hotelové, služby restaurační, salony pro péči o
krásu a zdraví, hotelové reservační a ubytovací služby,
ubytovací služby.

(5) farmaceutické a lékařské přípravky a substance.

(5) farmaceutické a lékařské přípravky a substance.

(5) farmaceutické a lékařské přípravky a substance.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

33

42

42

42

5

5

5

O 149364

O 149367

O 149368

O 149369

O 149371

O 149372

O 149373

O 149374

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

DEKOS s.r.o., Zákostelní 11, Praha 9, Česká
republika

VÍNO MORAVA KP, spol. s r.o., Vítězná 1126,
Romatec - Kolonie, Česká republika

OBEROI HOTELS PVT. LIMITED, 4, Mangoe Lane,
Calcutta, Indie

OBEROI HOTELS PVT. LIMITED, 4, Mangoe Lane,
Calcutta, Indie

OBEROI HOTELS PVT. LIMITED, 4, Mangoe Lane,
Calcutta, Indie

SB PHARMCO PUERTO RICO INC., State Road N
172, Cidra, Spojené státy americké, Puerto Rico

SB PHARMCO PUERTO RICO INC., State Road N
172, Cidra, Spojené státy americké, Puerto Rico

SB PHARMCO PUERTO RICO INC., State Road N
172, Cidra, Spojené státy americké, Puerto Rico

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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01.12.1999

02.12.1999

02.12.1999

02.12.1999

02.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

01.12.1999

02.12.1999

02.12.1999

02.12.1999

02.12.1999

(540)

(540)

ELECTREX

TERASOFT(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Kalenský Petr, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

Ing. Sedlák Jiří, Pražská 58, České Budějovice

Ing. Chládek Petr, Budovatelů 116, Příbram VIII

Ing. Chládek Petr, Budovatelů 116, Příbram VIII

(540)

(540)

(540)

(1) chemikálie pro bezúderové tiskařství, 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, chem. výrobky určené ke konzervování
potravin, tříslící materiály, lepidla pro průmysl.

(19) stavební sklo, tabulové ploché sklo, skleněné tašky a
dlaždice, skleněné vitráže jako výplně oken a dveří; (20)
zrcadla jako součást bytového zařízení a zrcadla
samostatná, skleněné vitráže jako výplně zrcadel; (21)
výrobky ze skla spadající do této třídy; (37) služby
sklenářské; (40) broušení a leptání skla.

(9) počítačová technika, včetně veškerého příslušenství,
hardware, software, magnetické a optické nosiče dat,
databáze na nosičích, videohry, antivirové systémy,
počítačové sítě, periferní zařízení, video a audionosiče,
přístroje pro záznam a reprodukci zvuku a obrazu; (16)
knihy, příručky, učebnice, kalendáře, obchodní a
propagační tiskoviny, katalogy, plakáty, vizitky; (35)
automatizované zpracování dat, zprostředkování obchodů
týkajících se počítačů a jejich programového vybavení,
reklamní, inzertní a propagační činnost; (37) instalace a
servisní služby v oblasti počítačů a příslušenství,
počítačových sítí, informační a databázové techniky,
kancelářské a reprodukční techniky; (38) datové spoje,
telematika, telefax, audiotext, datové informační a
telekomunikační sítě, paging, pronájem zařízení pro přenos
informací; (41) výchovná a zábavní činnost, školení
uživatelů a správců počítačových systémů, školení
servisních pracovníků, organizace her a soutěží, výroba a
šíření audiovizuálních děl; (42) tvorba a poskytování

software, ochrana a obnova počítačových dat, aktualizace a
údržba software, vývoj antivirových systémů, poskytování
přístupu do počítačové databáze, konzultační služby v
oblasti hardware i software, ubytovací a restaurační služby.

(9) počítačová technika, včetně veškerého příslušenství,
hardware, software, magnetické a optické nosiče dat,
databáze na nosičích, videohry, antivirové systémy,
počítačové sítě, periferní zařízení, video a audionosiče,
přístroje pro záznam a reprodukci zvuku a obrazu; (16)
knihy, příručky, učebnice, kalendáře, obchodní a
propagační tiskoviny, katalogy, plakáty, vizitky; (35)
automatizované zpracování dat, zprostředkování obchodů
týkajících se počítačů a jejich programového vybavení,
reklamní, inzertní a propagační činnost; (37) instalace a
servisní služby v oblasti počítačů a příslušenství,
počítačových sítí, informační a databázové techniky,
kancelářské a reprodukční techniky; (38) datové spoje,
telematika, telefax, audiotext, datové informační a
telekomunikační sítě, paging, pronájem zařízení pro přenos
informací; (41) výchovná a zábavní činnost, školení
uživatelů a správců počítačových systémů, školení
servisních pracovníků, organizace her a soutěží, výroba a
šíření audiovizuálních děl; (42) tvorba a poskytování
software, ochrana a obnova počítačových dat, aktualizace a
údržba software, vývoj antivirových systémů, poskytování
přístupu do počítačové databáze, konzultační služby v
oblasti hardware i software, ubytovací a restaurační služby.

(9) přístroje pro zpracování informací, počítače a jejich
příslušenství, modemy, servery, monitory, tiskárny apod.,
software - počítačové programy, informační, operační a
řídící systémy, obchodní systémy, počítačové a
telekomunikační sítě, elektronické, magnetické, optické
nosiče informací, vodiče, přístroje pro záznam, převod a
reprodukci zvuku nebo obrazu a jejich součásti, přístroje
spojové a telekomunikační techniky; (35) marketingové
činnosti, účetní činnosti, poradenské a konzultační služby v
těchto oblastech; (42) poskytování software, zhotovování
software na zakázku, jeho vývoj a výzkum, poradenské a
konzultační služby v oblasti software, informatiky,
výpočetní techniky.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

1

19, 20, 21, 37, 40

9, 16, 35, 37, 38, 41, 42

9, 16, 35, 37, 38, 41, 42

9, 35, 42

O 149389

O 149398

O 149399

O 149408

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Exxon Corporation, 5959 Las Colinas Boulevard,
Irving, Spojené státy americké, Texas

FAZET spol. s r.o., Jindřicha Plachty 1085, České
Budějovice, Česká republika

TERASOFT, a.s., Vísecké náměstí 1280, Hořovice,
Česká republika

TERASOFT, a.s., Vísecké náměstí 1280, Hořovice,
Česká republika

Ilona Tajovská, Krhov 34, Skalice nad Svitavou,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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02.12.1999

02.12.1999

03.12.1999

03.12.1999

03.12.1999

03.12.1999

03.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

02.12.1999

02.12.1999

03.12.1999

03.12.1999

03.12.1999

11.06.1999

11.06.1999

(540)

(540)

(540)

(540)

PARCON

SoiMiKo

SAHARA

Papa Joe

(740)

(740)

(740)

(740)

Machatová Marcela Mgr., Pospíšilova 2, Praha 3

JUDr. Mrázek Josef, Křižíkova 1, Praha 8 - Karlín

JUDr. Otakar Švorčík, Společná advokátní kancelář
Všetečka Zelený Švorčík Kalenský, Hálkova 2, Praha
2

JUDr. Pavel Zelený, advokát, Společná advokátní
kancelář Všetečka, Zelený, Švorčík, Kalenský a
partneři, Hálkova 2, Praha 2

(540)

(540)

(9) nahrané a nenahrané nosiče datových, textových,
obrazových, zvukových a multimediálních záznamů včetně
CD a CD ROM, a to vč. jejich elektronické podoby,
hologramy; (16) knihy, časopisy, tiskoviny, plakáty,
periodika, letáky, informační a příležitostné tisky,
bulletiny, obaly a tašky z papíru a umělých hmot
(nezařazené do jiných tříd), papírové ozdobné předměty,
papírové upomínkové předměty, zejména brožury,
pohlednice, pamětní a grafické listy, tužky, pera apod.;
(41) organizování a vedení seminářů, přednášek, školení,
kurzů, odborných a zájmových setkání, pořádání
společenských akcí, organizace anket, soutěží a her,
provoz kulturních a klubových zařízení, vydavatelská a
nakladatelská činnost, vydávání publikací, knih, časopisů,
datových a multimediálních souborů včetně jejich
elektronické podoby, a to periodických i neperiodických.

(3) přípravky pro čištění, bělení, odmašťování; (30) káva,
čaj, kakao, cukr, nápoje připravené na základě kávy,
kakaa; (32) minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje
nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, sirupy a jiné
přípravky k zhotovování nápojů.

(29) ovocné a zeleninové dřeně, rosoly a pyré, ovoce a
zelenina zavařená, konzervovaná, zmrazená a sušená,
ovocné a zeleninové sirupy; (32) nealkoholické nápoje a
limonády, ovocné a zeleninové šťávy a nápoje z nich,
mošty, ovocné a zeleninové koncentráty na přípravu
nealkoholických nápojů a ochucených minerálních a
přírodních vod; (33) nízkoalkoholické nápoje, ovocné
alkoholické esence, ovocné a zeleninové koncentráty na
výrobu alkoholických nápojů.

(25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží; (42) restaurace
(strava).

(42) služby restaurační, služby spojené s prodejem jídel a
nápojů přes ulici, rychlé občerstvení.

(3) přípravky pro čištění, odmašťování, leštění a konečnou
úpravu pro použití v obchodu a průmyslu, čisticí přípravky
s dezinfekčními účinky, čisticí přípravky na podlahy,
apretury a vosky, přípravky na čištění a leštění oken,
čisticí přípravky na odpady, toalety a vany, roztoky na
čištění koberců a odrezovače, výrobky pro prádelny,
včetně saponátů, bělidel, aviváže, změkčovadel, škrobu, a
odrezovače, toaletní mýdla a lotiony.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 16, 41

3, 30, 32

29, 32, 33

25, 42

42

3

5

O 149409

O 149414

O 149424

O 149516

O 149522

O 149523

O 149524

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Československý FANDOM v České republice,
občanské sdružení, Letecká 6, Praha 6, Česká
republika

Soilis Pavel, Semická 3289, Praha 4, Česká republika

FRUIKO, a.s., Prušánky, Česká republika

KENVELO CZ, spol.s r.o., Plzeňská 56, Praha 5,
Česká republika

Pizza Hut Interantional, L.L.C., 14841 Dallas
Parkway, 8th Floor, Dallas, Spojené státy americké,
Texas

S. C. Johnson Commercial Markets, Inc., 8310 -
16th Street, Sturtevant, Spojené státy americké,
Wisconsin

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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03.12.1999

03.12.1999

03.12.1999

06.12.1999

06.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

11.06.1999

11.06.1999

03.12.1999

06.12.1999

(540) ASOPOL

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Pavel Zelený, advokát, Společná advokátní
kancelář Všetečka, Zelený, Švorčík, Kalenský a
partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Pavel Zelený, advokát, Společná advokátní
kancelář Všetečka, Zelený, Švorčík, Kalenský a
partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Pavel Zelený, advokát, 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

Ing. Kučera Zdeněk, Padělky 548 (P.O.BOX 92),
Slušovice

(540)

(540)

(540)

(540)

(5) germicidní detergenty a deodoranty, dezinfekční
prostředky, dezinfekční prostředky s čisticími účinky,
biologické fungicidy, insekticidy, herbicidy, osvěžovače
vzduchu, deodorizéry na koberce a místnosti, sanitární
roztoky, vše pro obchodní a průmyslové užití.

(7) neelektrická rozprašovací zařízení pro nátěry podlah,
neelektrické víceúčlové čisticí, zametací, brusné a/nebo
lešticí stroje na podlahy.

(21) dávkovače čisticích a desinfekčních přípravků,
nástroje na úklid/čištění, zvláště kartáče a mopy.

(16) kancelářské děrovačky/děrovací strojky, kancelářské
sešívací strojky, plnicí a registrační a archivační
stroje/knihvazačské stroje, razicí strojky, známkovací
strojky, strojky na vyznačování cen, etiketovací zařízení,
laminátory, rychločtecí zařízení, strojky na ořezávání
tužek, mechanické vymazávací prostředky, automatické
zvlhčovače lepicích pásek, etiketovací potiskovače,
mnohoúčelové přístroje zahrnující sešívačky, děrovačky,
lepicí pásky a nože na papír, chrániče prstů (kancelářské
potřeby), desky na papír, rychlovazače, šanony, stroje na
šrotování papíru pro kancelářskou potřebu, pera se
zabudovaným rádiem, elektrické psací stroje, tištěné
výukové materiály, histologické řezy pro výuku, glóbusy,
papír, papír pro pořizování fotokopií, balicí papír, papír
pro běžné použití, papírové schránky a pouzdra, papírové
pytle, papírové krabice.

(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; (28)
hračky, sportovní potřeby, nářadí a náčiní pro sporty a
hry, vánoční ozdoby; (35) reklama a propagace, marketing,
průzkum a analýza trhu, pořádání komerčních výstav,
přehlídek a předváděcích akcí, zprostředkování obchodních
záležitostí, poskytování pomoci při provozu obchodu,
poradenství a poskytování pomoci při provozu obchodu,
zprostředkovatelské služby v obchodní činnosti; (41)
vydavatelská a nakladatelská činnost.

(511)

(511)

(511)

(511)

7

21

16

16, 28, 35, 41

O 149525

O 149527

O 149529

O 149541

O 149542

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

S. C. Johnson Commercial Markets, Inc., 8310 -
16th Street, Sturtevant, Spojené státy americké,
Wisconsin

S. C. Johnson Commercial Markets, Inc., 8310 -
16th Street, Sturtevant, Spojené státy americké,
Wisconsin

S. C. Johnson Commercial Markets, Inc., 8310 -
16th Street, Sturtevant, Spojené státy americké,
Wisconsin

AURORA CORPORATION, a company
incorporated under the laws of Republic of
China, 15th Floor, 2, Hsin I Rd., Sec. 5, Taipei,
Taiwan, Čína

Ing. Šišková Zdeňka, Milešovice 188, Otnice, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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06.12.1999

06.12.1999

06.12.1999

06.12.1999

06.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

06.12.1999

06.12.1999

06.12.1999

17.06.1999

06.12.1999

06.12.1999

(540) DUAGEN

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Kučera Zdeněk, Padělky 548 (P.O.BOX 92),
Slušovice

Ing. Soukup Petr, Patentová kancelář, Švédská 3,
Olomouc

Patentservis Praha a.s., Jívenská 1273/1, Praha 4

JUDr. Korejzová Zdeňka, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

(540)

(540)

(540)

(540)

(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; (28)
hračky, sportovní potřeby, nářadí a náčiní pro sporty a
hry, vánoční ozdoby; (35) reklama a propagace, marketing,
průzkum a analýza trhu, pořádání komerčních výstav,
přehlídek a předváděcích akcí, zprostředkování obchodních
záležitostí, poskytování pomoci při provozu obchodu,
poradenství a poskytování pomoci při provozu obchodu,
zprostředkovatelské služby v obchodní činnosti; (41)
vydavatelská a nakladatelská činnost.

(18) kůže a imitace kůže, výrobky z nich, jako jsou kufry a
cestovní brašny, kabelky, batohy, peněženky, pouzdra na
navštívenky, karty a průkazky (kožená galanterie),
deštníky, slunečníky, hole, klíčenky, kožené doplňky,
zejména kožené pásky, vybavení pro sport, turistiku a
cestování, zahrnuté v této třídě, např. batohy, kabely,
torby, vaky, tašky pro horolezectví, lovce, turisty, školáky
a studenty, tašky a kabely plážové, nákupní, cestovní,
ledvinky, kožené pytle jako obaly; (25) oděvy, dětské,
pánské a dámské, zejména sportovní, turistické oblečení a
vybavení, např. větrovky, bundy, teplákové soupravy,
spodní prádlo, trenýrky, trika, body, dresy, čepice a jiné
pokrývky hlavy, zejména sportovní, návleky pro lyžaře a
orientační běžce, sportovní oděvní doplňky, pánské,
dámské, dětské prádlo, pánské, dámské, dětské oděvy a
textilní výrobky všeho druhu, ponožky, punčochové zboží,
silonové punčocháče a veškeré silonové prádlo, slipy,
trenýrky, boxer šortky, spodky, kalhotky, kalhotky s
nohavičkou, stahovací kalhotky, podprsenky, lambády,
korzety, živůtky, podvazky, erotické prádlo, noční
oblečení, nátělníky, spodní košilky, bavlněná trika,
elastické kalhoty, tepláky, soupravy, mikiny, roláky,
svetry, sportovní oblečení, elastická trika, halenky, šaty,
kostýmy, sukně, body, kombinézy, saka, košile, kalhoty,
pilotky, vesty, kabáty, pláště, pláštěnky, noční košile,
pyžama, overaly, stejnokroje, oblečení pro volný čas,
plavky a plážové oblečení, župany, vázanky, motýlky,
šály, šátky, klobouky, čepice, barety, čelenky, rukavice,
zástěry, opasky, obuv všeho druhu, polobotky, domácí a
sportovní obuv, vysoké boty, veškeré druhy džínových

oděvů a prádla, pytle na oděvy; (40) pánské a dámské
zakázkové krejčovství, vyšívání, šití textilních výrobků,
oděvů a oděvních doplňků.

(42) hotelové a motelové služby.

(5) farmaceutické přípravky pro prevenci, léčbu a/nebo
zmírnění metabolických chorob a poruch, poruch
kardiovaskulárního a genitourinárního systému.

(42) kosmetické služby (individuálně u klientky).

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

16, 28, 35, 41

18, 25, 40

42

5

42

O 149547

O 149560

O 149562

O 149569

O 149570

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Ing. Šišková Zdeňka, Milešovice 188, Otnice, Česká
republika

Pavlačíková Jarmila, Hluboká 1248, Příbor, Česká
republika

Choice Hotels International, Inc., 10750 Columbia
Pike, Silver Spring, Spojené státy americké, Maryland

Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House,
Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, Velká Británie

Nováková Hana, Jiskrova 151, Brandýs nad Orlicí,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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06.12.1999

06.12.1999

06.12.1999

06.12.1999

06.12.1999

06.12.1999

07.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

06.12.1999

06.12.1999

06.12.1999

06.12.1999

06.12.1999

06.12.1999

07.12.1999

(540)

(540)

(540)

ANGELIKA

PVODwin

RAFFAEL

(740) (740)

(740)

JUDr.Chmura Stanislav, advokát, Jaselská 38, p.o.box
134, Praha 6

JUDr. Vodičková Kateřina, Vodičkova 40, Praha 1

Ing. Bublíková Dana, Sportovní 1279, Smržovka

(590)

(590)

(590)

Barevná

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(41) organizování ankety, vyhodnocení a udělování titulu
nejlepšího tenisty či tenistky století, vydavatelství.

(3) výrobky k péči o tělo, zejména dekorativní kosmetika,
tělová a obličejová kosmetika, vlasová kosmetika,
kosmetika k péči o nehty; (41) vzdělávací činnost; (42)
provoz kosmetického zařízení a salónu krásy (služby v
oblasti péče o tělo, zejm. kosmetické a kadeřnické služby,
vizážistika, tetování, piercing, solárium, líčení, maskérství,
vlásenkářství, péče o ruce a nehty, provádění speciálních
kosmetických zábalů), provoz erotických služeb.

(9) software; (35) automatické zpracování dat; (42)
programování a poskytování software.

(6) odlitky, výkovky a výlisky ze slitin oceli, hliníku a
barevných kovů, protipožární armatury, spojovací součásti,
modely, kokily, formy pro nízkotlaké a vysokotlaké lití,
zápustky pro výrobu výkovků; (7) jednoúčelové obráběcí
stroje a zařízení, zařízení a stroje pro slévárny.

(6) odlitky, výkovky a výlisky ze slitin oceli, hliníku a
barevných kovů, protipožární armatury, spojovací součásti,
modely, kokily, formy pro nízkotlaké a vysokotlaké lití,
zápustky pro výrobu výkovků; (7) jednoúčelové obráběcí
stroje a zařízení, zařízení a stroje pro slévárny.

(35) reklamní činnost, zprostředkování obchodů, činnost
ekonomických a organizačních poradců, obchodní
administrativa; (36) činnost realitní kanceláře, správa
nemovitostí, koupě nemovitostí.

(9) nosiče dat, zejména CD ROM a DVD ROM; (16)
tiskoviny, zejména mapy; (35) poskytování služeb v oboru
komerčních informací.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

41

3, 41, 42

9, 35, 42

6, 7

6, 7

35, 36

9, 16, 35

25, 28, 35

O 149571

O 149573

O 149574

O 149575

O 149577

O 149578

O 149581

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Kreuz František, Bělehradská 124, Praha 2, Česká
republika

Moringlová Silvie, Liborova 3/552, Praha 6, Česká
republika

Ing. Šnajberg Stanislav, Korunní 88, Praha 10,
Česká republika

METAZ, a.s., Ing. Fr. Janečka 147, Týnec nad
Sázavou, Česká republika

METAZ, a.s., Ing. Fr. Janečka 147, Týnec nad
Sázavou, Česká republika

YANNELI'S, spol.s r.o., Vodičkova 40, Praha 1,
Česká republika

Teichman Petr, Pod Strání 76, Rtyně v Podkrkonoší,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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07.12.1999

07.12.1999

07.12.1999

07.12.1999

07.12.1999

07.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

07.12.1999

07.12.1999

07.12.1999

07.12.1999

07.12.1999

07.12.1999

(540)

(540)

(540)

Štatl

PANEX-VIDEO

POLYACID

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Javoříková Jarmila, SVIT a.s., tř. T.Bati 1970,
Zlín

JUDr. Bulinský Vladimír, Jakubská 9, Brno

JUDr. Bulinský Vladimír, Jakubská 9, Brno

JUDr. Bulinský Vladimír, Jakubská 9, Brno

Ing. Kendereški Dušan, patentový zástupce, Lidická
51, Brno

Ing. Baumová Radmila, Nádražní 29, Žďár nad Sázavou

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(25) obuv zejména sportovní, oděvy, ponožky; (28) míče k
různým hrám jako fotbalové míče, míče na sálovou
kopanou, míče na házenou, míče na tenis, míče gumové,
míče nafukovací, ruakvice ke sportovním účelům, chrániče
kolen, chrániče loktů, sportovní tašky, posilovací stroje;
(35) zprostředkování nákupu a prodeje obuvi, oděvů,
ponožek, míčů k různým hrám, rukavic ke sportovním
účelům, chráničů kolen, chráničů loktů, sportovních tašek,
posilovacích strojů.

(9) nahrané nosiče zvukových a obrazových záznamů; (41)
zábava, sportovní a kulturní aktivity, výroba, zpracování a
půjčování nahraných multimediálních nosičů, komerčních a
nekomerčních filmů, videoklipů apod., výroba a zpracování
televizních a rozhlasových zpravodajství a záznamů.

(9) nahrané nosiče zvukových a  obrazových záznamů;
(35) propagační a reklamní činnost, pomoc při řízení
obchodní činnosti, kancelářské práce, obchodní
administrativa; (41) zábava, sportovní a kulturní aktivity,
výroba, zpracování a půjčování nahraných multimediálních
nosičů, komerčních a nekomerčních filmů, videoklipů
apod., výroba, zpracování a půjčování televizních a
rozhlasových zpravodajství a záznamů.

(9) nahrané nosiče zvukových a  obrazových záznamů;
(35) propagační a reklamní činnost, pomoc při řízení
obchodní činnosti, kancelářské práce, obchodní
administrativa; (41) zábava, sportovní a kulturní aktivity,
výroba, zpracování a půjčování nahraných multimediálních
nosičů, komerčních a nekomerčních filmů, videoklipů
apod., výroba, zpracování a půjčování televizních a
rozhlasových zpravodajství a záznamů.

(33) alkoholické nápoje, zejména gin, koktajly.

(37) stavby průmyslové, vodohospodářské a ekologické,
stavby čistíren odpadních vod, stavby kanalizací,
komunikací, vodovodů a plynovodů, vodní stavby,
vodotěsné stavby, cestářství, dláždění cest, lesní cesty,
silniční stavby, inženýrské stavby a inženýrské sítě
zahrnující kladení, instalaci, údržbu a opravy potrubí pro
kanalizaci, dozor nad stavbami, provádění stavebních
udržovacích prací a stavebních oprav, demolice budov,
práce se stavebními mechanizačními prostředky, pronájem
stavebních strojů, obnova motorů a strojů použitých nebo
částečně zničených, oprava automobilů, povrchová těžba;
(39) silniční motorová nákladní doprava, doprava nákladní
kamionová, pronájem automobilů, služby v dopravě a
přepravě, zprostředkování dopravy, zasilatelství; (40)
recyklace odpadu; (42) projektová, konstrukční činnost ve
výstavbě, technická pomoc, odborné a poradenské služby a
inženýrská činnost, zvláště v oblasti investiční výstavby.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 41

9, 35, 41, 42

9, 35, 41

33

37, 39, 40, 42

5, 31

O 149583

O 149584

O 149585

O 149586

O 149588

O 149597

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

M. A. M. PeAL Lipník n. B., náměstí T. G.
Masaryka 44, Přerov, Česká republika

Pánková Lenka, Kotlářská 9, Brno, Česká republika

Pánková Lenka, Kotlářská 7, Brno, Česká republika

Pánková Lenka, Kotlářská 7, Brno, Česká republika

Přehnal Tomáš, Ondříčkovo nám. 10, Brno, Česká
republika

AQUASYS spol.s r.o., Strojírenská 12, Žďár nad
Sázavou, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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07.12.1999

07.12.1999

07.12.1999

07.12.1999

07.12.1999

07.12.1999

07.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

07.12.1999

07.12.1999

07.12.1999

07.12.1999

07.12.1999

07.12.1999

07.12.1999

(540)

(540)

NEKO

PODĚBRADKA - MÉNĚ
CUKRU, VÍCE CHUTI

(740)

(740)

(740)

Ing. Kendereški Dušan, patentový zástupce, Lidická
51, Brno

Němec Marek, Němec & Partner právní a patentová
kancelář, Box 54, M.Horákové 84, Praha 7

JUDr.Ing. Milan Hořejš, Národní 32, Praha 1

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(5) léky, drogy, farmaceutické přípravky na humánní a
veteriání použití, chemické přípravky pro farmaceutické
účely, farmaceutické a zvěrolékařské přípravky, krmiva
(přísady) do krmných směsí pro lékařské účely, chemické
přípravky pro zvěrolékařské účely, chemicko-
farmaceutické přípravky, chemické přípravky pro
farmaceutické účely, organopreparáty, séra a krevní
deriváty, dezinfekční přípravky pro hygienické účely,
antimikrobika, antiparazitika, posilňující a dietetické
přípravky pro lékařské použití, dietetické přípravky pro
děti a nemocné, přípravky na ničení rostlinných a
živočišných škůdců, medikované přípravky pro zvířata,
chemické přísady do krmiv pro lékařské účely; (31) krmiva
pro zvířata, chemické přísady do krmiv (ne pro lékařské
použití), fortyfikační a stimulační substance pro výživu
zvířat.

(42) hostinská činnost.

(35) zprostředkovatelská činnost v inzertní oblasti,
inzertní služby, poskytování služeb v oblasti marketingu;
(36) reality; (41) organizace školení a seminářů.

(11) ohřívače vody (bojlery).

(20) nábytek; (39) autodoprava, cestovní kancelář.

(5) nápoje pro léčivé účely; (32) minerální vody, šumivé a
nealkoholické nápoje, ovocné šťávy, sirupy, nápojové
esence, piva; (33) lihoviny, likéry, vína.

(6) kovové stavební materiály, stavby obsahující kovové
materiály; (19) nekovové stavební materiály, stavby
obsahující nekovové materiály; (37) služby v oblasti
pozemního stavitelství.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

42

35, 36, 41

11

20, 39

5, 32, 33

6, 19, 37

9, 41

O 149617

O 149618

O 149619

O 149627

O 149635

O 149640

O 149641

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

BIOTIKA, a.s., Slovenská Lupča, Slovenská republika

Pečenka Ivo, Moldavská 17, Brno - Bohunice, Česká
republika

SPIRA s.r.o., Pod Horkou 204, Černošice, Česká
republika

Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. ,
Dražice 69, Benátky nad Jizerou, Česká republika

Necid Josef, Náměstí 156, Velké Meziříčí, Česká
republika

Poděbradka, spol.s r.o., Nymburská 293/VII,
Poděbrady, Česká republika

AMISK INTERNATIONAL BUILDING SYSTEMS
INC., 60 McGriskin Road, Scarborough, Kanada

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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07.12.1999

07.12.1999

07.12.1999

07.12.1999

07.12.1999

07.12.1999

07.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

07.12.1999

07.12.1999

07.12.1999

07.12.1999

07.12.1999

07.12.1999

07.12.1999

(540)

(540)

(540)

PRAGA SINFONIETTA

VERNER MOTOR

BLACK DEATH

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Vlasta Sedláčková, Patentová, známková, grafická
kancelář, Ke Kateřinkám 1393, Praha 4

Ing. Rylková Iva, Polská 1525, Ostrava-Poruba

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

(540)

(540)

(540)

(540)

(9) nahrávky, diskety a kazety na nosičích; (41) dirigování
koncertů a divadelních představení, koncertní činnost,
produkce hudebních pořadů, organizační činnost v oblasti
kultury, natáčení zvukových nosičů.

(7) letecké motory a jejich součásti; (37) montáž a opravy
uvedených výrobků.

(6) výrobky z kovu nebo slitin, kovové stavební materiály,
kovové konstrukce, prvky, nábytkové kování; (19)
nekovové stavební materiály a hmoty, dřevo
polozpracované - trámy, prkna, panely, překližky,
dřevotřísky, laminované desky apod., parkety, okna,
eurookna, parapety, dveře, dřevěné schodiště, plastické
hmoty polozpracované, prvky ze dřeva, plast. hmot z této
třídy pro stavebnictví, nekovové konstrukce, bazény,
stavební prvky z laminátu, laminátové a plovoucí podlahy,
izolační materiály; (20) nábytek všeho druhu; (27) obklady
podlah a stěn, koberce, linoleum, rohože apod; (37)
servisní a montážní činnosti, truhlářství, zámečnictví,
provádění tepelných, hlukových nebo jiných izolací,
stavební činnost.

(33) alkoholické nápoje, vodka, tequila.

(33) alkoholické nápoje, vodka, tequila.

(3) přípravky pro bělení a jiné prací prostředky, přípravky
pro čištění, leštění, odmašťování a broušení, mýdla,
parfumerie, vonné oleje, kosmetika, vlasové vody
(lotions), zubní pasty; (4) průmyslové oleje a tuky,
mazadla, výrobky pro pohlcování, zavlažování a vázání
prachu, paliva včetně benzinu pro motory a osvětlovací
látky, svíčky, knoty.

(3) přípravky pro bělení a jiné prací prostředky, přípravky
pro čištění, leštění, odmašťování a broušení, mýdla,
parfumerie, vonné oleje, kosmetika, vlasové vody
(lotions), zubní pasty; (4) průmyslové oleje a tuky,
mazadla, výrobky pro pohlcování a vázání prachu, paliva
včetně benzinu pro motory a osvětlovací látky, svíčky,
knoty.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

7, 37

6, 19, 20, 27, 37

33

33

3, 4

3, 4

2, 35, 37

O 149642

O 149646

O 149653

O 149654

O 149655

O 149656

O 149659

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Němcová Miriam, Čs.armády 5, Praha 6, Česká
republika

Verner Pravoslav, Radniční 19, Šumperk, Česká
republika

DOMINTEX, s.r.o., Polní 5, Brno, Česká republika

Consolidated European Brands Limited, P.O.Box
3167, Milton Keynes, Velká Británie

Consolidated European Brands Limited, P.O.Box
3167, Milton Keynes, Velká Británie

Martin Náměstek, Loučeň 374, Česká republika

Martin Náměstek, Loučeň 374, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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07.12.1999

07.12.1999

07.12.1999

08.12.1999

08.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

07.12.1999

07.12.1999

07.12.1999

08.12.1999

08.12.1999

(540)

(540)

(540)

ILLA

ANTI-KOR

PERTSOVKA

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Kučera Zdeněk, Padělky 548 (P.O.BOX 92),
Slušovice

Ing. Kubíčková Květa, Doubravčická 2201, Praha 10

RNDr. Halaxová Zdeňka, TETRAPAT, tř. Svobody
22, Olomouc

Ing. Jupa Francis, patentový zástupce, Měchenická 4,
Praha 4

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(2) ochranné přípravky na kovy, nátěry (barvy), přípravky
proti korozi; (35) pomoc a podpora při provozování
obchodní činnosti; (37) natěračské práce.

(29) mléčné nápoje, instantní přípravky pro uvedené
nápoje; (30) kakaové, kávové, čokoládové nápoje,
instantní přípravky pro uvedené nápoje; (32) nápoje a
ovocné šťávy, sirupy, instantní přípravky pro uvedené
nápoje.

(3) přípravky: prací a bělící, čistící, leštící, odmašťovací,
mýdlo, výrobky: kosmetické, voňavkářské, vodičky na
vlasy, zubní pasty, prášky, barvy na vlasy; (4) svíčky; (16)
tiskoviny, časopisy; (29) maso, drůbež, zvěřina, ryby,
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, uzeniny; (30) káva, čaj,
kakao, rýže, mouka a obilné výrobky určené k lidské

výživě, nápoje z kávy, kakaa, čokolády, chléb, suchary,
sušenky, jemné pečivo, cukrovinky, zmrzlina, med,
kvasnice, prášky do pečiva, sůl, pepř, ocet, chuťové
omáčky, koření, rýže; (31) čerstvé ovoce a zelenina; (32)
pivo, minerální vody, šumivé a jiné nealkoholické nápoje,
sirupy a jiné přípravky k přípravě nápojů, ovocné šťávy,
nápoje z ovocných šťáv; (33) vína, lihoviny, likéry; (34)
tabák v surovém stavu, tabákové výrobky, potřeby pro
kuřáky, zápalky.

(6) zámečnické výrobky a zámky kovové; (11) zařízení a
jejich části pro topení, vaření, ohřev, chlazení, větrání,
rozvod vody a páry.

(19) stavební materiály všeho druhu, zejména parkety,
parketové vlisy, podlahové krytiny stavebního charakteru,
prkna, dřevěné panely, kompozitní materiály na bázi dřeva
a jiných materiálů, pojiva pro stavební účely; (27) výrobky
určené ke krytí nebo obložení podlah, jako koberce,
linoleum, rohože a jiné podlahové krytiny; (37) montáž,
opravy a servis podlahových krytin všeho druhu, úklidové
práce.

(33) vodka; (35) reklamní služby, marketing; (42)
poskytování jídla a nápojů, restaurační a barové služby.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

29, 30, 32

3, 4, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34

6, 11

19, 27, 37

33, 35, 42

O 149660

O 149661

O 149662

O 149668

O 149679

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Marček Jaroslav, Omšenie 621, Slovenská republika

Michálek Petr, V remízku 15/936, Praha 5, Česká
republika

Karel Lešetický MASO-UZENINY-POTRAVINY,
Antala Staška 1072, Praha 4, Česká republika

Rudolf Jurajda - firma ROLF, Bacov 396,
Prostřední Bečva, Česká republika

Mayer Jan, Údolní 1272/100, Praha 4, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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08.12.1999

08.12.1999

08.12.1999

08.12.1999

08.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

08.12.1999

08.12.1999

08.12.1999

08.12.1999

08.12.1999

(540)

(540)

(540)

OKHOTNICHYA

STARKA

PREMIANT

(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

Müller Václav, patentový zástupce, Filipova 2016,
Praha 4

Müller Václav, patentový zástupce, Filipova 2016,
Praha 4

(540)

(540)

(33) vodka; (35) reklamní služby, marketing; (42)
poskytování jídla a nápojů, restaurační a barové služby.

(33) vodka; (35) reklamní služby, marketing; (42)
poskytování jídla a nápojů, restaurační a barové služby.

(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,
výrobky zvěrolékařské, farmaceutické a zdravotnické; (29)
maso, ryby, drůbež, zvěřina, masové výtažky, zelenina
konzervovaná, sušená a zavařená, ovoce konzervované a
zavařené, želé, džemy, kompoty, vejce, mléko a mléčné
výrobky, jako jogurty, mléčné nápoje, sýry apod., 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, káva, kakao, cukr, rýže, kávové náhražky,
med, sirup melasový, droždí pro kynutí, sůl, hořčice, ocet,
omáčky, koření, led pro osvěžení, obilné vločky, výrobky
na bázi sušené bramborové kaše, pšeničné mouky,
nativních a modifikovaných škrobů, jako bramborové těsto
v prášku, bramborové kaše v prášku, bramborové drtě,
bramborové krokety v prášku, bramborové noky v prášku,
směs pro přípravu knedlíků.

(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;
(29) maso, ryby, drůbež, zvěřina, masové výtažky, paštiky,
masové krémy, 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, káva, kakao,
cukr, rýže, kávové náhražky, med, sirup melasový, droždí
pro kynutí, sůl, hořčice, ocet, omáčky, koření, led pro
osvěžení, obilné vločky, výrobky na bázi sušené
bramborové kaše, pšeničné mouky, nativních a
modifikovaných škrobů, jako bramborové těsto v prášku,
bramborové kaše v prášku, bramborové drtě, bramborové
krokety v prášku, bramborové noky v prášku, směs pro
přípravu knedlíků.

(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;

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

33, 35, 42

33, 35, 42

5, 29, 30

5, 29, 30

5, 29, 30

O 149682

O 149686

O 149689

O 149691

O 149692

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Spirits International N.V., World Trade Center,
Unit II 19, Willemstad, Curacao, Holandské Antily

Spirits International N.V., World Trade Center,
Unit II 19, Willemstad, Curacao, Holandské Antily

Spirits International N.V., World Trade Center,
Unit II 19, Willemstad, Curacao, Holandské Antily

Mlékárna Valašské Meziříčí spol.s r.o., Zámecká
2, Valašské Meziříčí, Česká republika

HAMÉ, a.s., Babice č. 572, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 11 - 2000 - CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 2547

08.12.1999

08.12.1999

08.12.1999

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

08.12.1999

08.12.1999

08.12.1999

(740)

(740)

(740)

Müller Václav, patentový zástupce, Filipova 2016,
Praha 4

Müller Václav, patentový zástupce, Filipova 2016,
Praha 4

Müller Václav, patentový zástupce, Filipova 2016,
Praha 4

(540)

(540)

(540)

(29) maso, ryby, drůbež, zvěřina, masové výtažky, paštiky,
masové krémy, 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, káva, kakao,
cukr, rýže, kávové náhražky, med, sirup melasový, droždí
pro kynutí, sůl, hořčice, ocet, omáčky, koření, led pro
osvěžení, obilné vločky, výrobky na bázi sušené
bramborové kaše, pšeničné mouky, nativních a
modifikovaných škrobů, jako bramborové těsto v prášku,
bramborové kaše v prášku, bramborové drtě, bramborové
krokety v prášku, bramborové noky v prášku, směs pro
přípravu knedlíků.

(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;
(29) maso, ryby, drůbež, zvěřina, masové výtažky, paštiky,
masové krémy, 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, káva, kakao,
cukr, rýže, kávové náhražky, med, sirup melasový, droždí
pro kynutí, sůl, hořčice, ocet, omáčky, koření, led pro
osvěžení, obilné vločky, výrobky na bázi sušené
bramborové kaše, pšeničné mouky, nativních a
modifikovaných škrobů, jako bramborové těsto v prášku,
bramborové kaše v prášku, bramborové drtě, bramborové
krokety v prášku, bramborové noky v prášku, směs pro
přípravu knedlíků.

(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;
(29) maso, ryby, drůbež, zvěřina, masové výtažky, paštiky,
masové krémy, 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, káva, kakao,
cukr, rýže, kávové náhražky, med, sirup melasový, droždí
pro kynutí, sůl, hořčice, ocet, omáčky, koření, led pro
osvěžení, obilné vločky, výrobky na bázi sušené
bramborové kaše, pšeničné mouky, nativních a
modifikovaných škrobů, jako bramborové těsto v prášku,
bramborové kaše v prášku, bramborové drtě, bramborové
krokety v prášku, bramborové noky v prášku, směs pro
přípravu knedlíků.

(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;
(29) maso, ryby, drůbež, zvěřina, masové výtažky, paštiky,
masové krémy, ovoce a zelenina konzervované, sušené a
zavařené, želé, džemy, kompoty, vejce, mléko a mléčné
výrobky, výrobky na bázi brambor, jako bramborové

(511)

(511)

(511)

5, 29, 30

5, 29, 30

5, 29, 30

O 149693

O 149694

O 149695

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

HAMÉ, a.s., Babice č. 572, Česká republika

HAMÉ, a.s., Babice č. 572, Česká republika

HAMÉ, a.s., Babice č. 572, Česká republika
(510)

(510)

(510)
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08.12.1999

08.12.1999

08.12.1999

08.12.1999

08.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

08.12.1999

08.12.1999

08.12.1999

08.12.1999

08.12.1999

(540)

(540)

RAY CZ

MERCANTILE

(740)

(740)

(740)

(740)

Müller Václav, patentový zástupce, Filipova 2016,
Praha 4

Ziegrosser Miroslav, Novotný, Ziegrosser a partner,
Terronská 21, Praha 6

Ing. Ihmová Markéta, A.Holas & partner patentová a
známková kancelář, Křížová 4, Brno

Ing. Kratochvíl Václav, Husníkova 2082, Praha 5

(540)

(540)

(540)

lupínky a pod., oleje a tuky jedlé, ovocné dřeně; (30)
oplatky, cukrovinky, včetně gumových a esencí pro
cukrovinky, cukrářské výrobky všeho druhu, káva, kakao,
cukr, rýže, kávové náhražky, med, sirup melasový, droždí
pro kynutí, sůl, hořčice, ocet, omáčky, koření, led pro
osvěžení, obilné vločky, výrobky na bázi sušené
bramborové kaše, pšeničné mouky, nativních a
modifikovaných škrobů, jako bramborové těsto v prášku,
bramborové kaše v prášku, bramborové drtě, bramborové
krokety v prášku, bramborové noky v prášku, směs pro
přípravu knedlíků.

(9) počítače, zejména personální počítače včetně
periferních zařízení, počítačové tiskárny, paměti,
klávesnice, monitory, disky a diskové jednotky, modemy,
čtecí zařízení, scanery a ostatní hardware, počítačové
programy, utility, operační systémy a ostatní software,
elektronické, magnetické a optické nosiče audio, video a
audiovizuálních záznamů; (35) reklamní, propagační a
inzertní činnost, reklama, propagace a inzerce v tisku,
rozhlase, televizi, v informačních sítích, poštou a venkovní
reklama, distribuce, rozšiřování, aktualizace a pronájem
reklamních, propagačních a inzertních materiálů,
systemizace a překlad informací do počítačových databází,
činnost komerční informační kanceláře, zpracování a
přepisování textů; (42) tvorba, údržba, vývoj, aktualizace
počítačových programů, databází a sítí a ostatního
software, regenerace počítačových dat, počítačové
systémové analýzy, pronájem přístupového času k
počítačovým databázím, poradenské služby v oblasti
počítačového hardware a software, tvorby a využití
databází a sítí, pronájem počítačů a software, projektová
činnost, studie projektů.

(28) sportovní nářadí a náčiní.

(9) elektroinstalační materiál, zejména z plastu, elektrické
články, elektrické přípojky, elektrické rozvodné desky,
rozvodné panely, skříňové rozvaděče, elektrické spínací
desky, zásuvky, zástrčky, vypínače, přerušovače,
svorkovnice, spojovací skříňky, svorky, spojky,
konektory, elektrické odbočné krabice, odbočnice,
článkové přepínače, měniče, jističe, koncovky, objímky
elektrické kabelů, reostaty, regulátory světla,
elektroinstalační potrubí; (20) úchytky kabelů nebo trubek
z umělých hmot, zásuvky na elektrická světla, hmoždinky
z umělých hmot, bedny z umělých hmot, svorky na kabely
z umělých hmot; (40) zpracování materiálů, zejména
vstřikování, vytlačování, vyfukování plastů.

(39) zprostředkovatelská činnost v dopravě, dovoz,
doprava, doručování zboží, pronájem kontejnérů,
skladování, služby v dopravě a přepravě, spedice, nakládání
zboží, mezinárodní zasilatelství.

(39) zprostředkovatelská činnost v dopravě, dovoz,
doprava, doručování zboží, pronájem kontejnérů,
skladování, služby v dopravě a přepravě, spedice, nakládání
zboží, mezinárodní zasilatelství.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 35, 42

28

9, 20, 40

39

39

O 149699

O 149700

O 149701

O 149706

O 149707

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

HAMÉ, a.s., Babice č. 572, Česká republika

RAY CZ s.r.o., Pod dálnicí 5, Praha 4, Česká
republika

Ehrenberger Vít, Partyzánská 333, Svratka, Česká
republika

Soukup Jiří, Půlpecen 23, Brněnec, Česká republika

MAERSK AGENCY S.R.O., Dělnická 12, Praha 7,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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09.12.1999

09.12.1999

09.12.1999

09.12.1999

09.12.1999

09.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

09.12.1999

09.12.1999

09.12.1999

09.12.1999

09.12.1999

09.12.1999

(540) STUTOX-I

(740)

(740)

Ing. Kratochvíl Václav, Husníkova 2082, Praha 5

JUDr. Chytil Ivan, Maiselova 15, Praha 1

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(9) software na CD ROM a disketách; (37) zavádění
software, servis, opravy; (41) školicí činnost; (42)
vytváření software.

(5) rodenticid k hubení hraboše polního.

(16) papír, kancelářské potřeby, plastické obaly, zařazené
ve tř. 16, papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů; (18)
kůže, imitace kůže, výrobky z těchto materiálů, kůže ze
zvířat, kufry a zavazadla, deštníky, slunečníky a hole,
sedlářské výrobky; (20) nábytek, zrcadla, rámy; (25)
oděvy, obuv, kloboučnické zboží; (26) knoflíky, háčky a
očka, poutka, zipy, patenty, spony, přezky.

(6) zámečnické výrobky kovové; (7) všechny typy a druhy
ložisek a speciálních rotačních uložení strojních součástí;
(9) měřidla; (42) vývoj a konstrukce ložisek a rotačních
uložení.

(36) pronájem nemovitostí, pronájem bytů, pronájem
činžovních, nájemních domů, pronajímání kanceláří a
jiných nebytových prostor; (41) výroba audiovizuálních
pořadů, filmová studia, filmová tvorba, půjčování filmů,
provozování kinosálů, pronájem vlastních vyrobených
kinematografických filmů, půjčování vlastních vyrobených
kinofilmů, půjčování vlastních vyrobených videopásek,
výroba rozhlasových a televizních programů, střih
videopásků, služby nahrávacího studia, televizní zábava,
výroba videofilmů.

(35) pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní
administrativa, kancelářské práce, zprostředkování koupě a
prodeje movitostí; (36) peněžnictví, zprostředkování
koupě a prodeje nemovitostí; (37) opravárenské a

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 37, 41, 42

5

16, 18, 20, 25, 26

6, 7, 9, 42

36, 41

35, 36, 37, 41, 42

O 149714

O 149722

O 149723

O 149724

O 149726

O 149733

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

MAERSK AGENCY S.R.O., Dělnická 12, Praha 7,
Česká republika

EPASS s.r.o., Půlkruhová 99/42, Praha 6 - Vokovice,
Česká republika

AGROCHEMA, družstvo, Studenec, p. Koněšín,
Česká republika

PAPION s. s r.o., Plachého 3, České Budějovice,
Česká republika

ZKL VUVL a.s., Mariánské nám. 1, Brno, Česká
republika

Chytilová Věra, Pod Havránkou 22/169, Praha 7,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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09.12.1999

09.12.1999

09.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

09.12.1999

09.12.1999

09.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

(540)

(540)

(540)

(540)

NEUTROGENA HEALTHY
SKIN

VOX PRAGAE

SLOMAK

MAFiN - Majetkové listy

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Střelák Jiří, Pařížská 17, Praha 1

JUDr. Traplová Jarmila, Advokátní a patentová
kancelář Traplová, Hakr, Kubát, Přístavní 24, Praha 7

Ing. Vlasta Sedláčková, Patentová, známková, grafická
kancelář, Ke Kateřinkám 1393, Praha 4

JUDr. Dokoupil Lubomír, advokát, Krohova 2354/50,
Praha 6

Ing. Kučera Zdeněk, Padělky 548 (P.O.BOX 92),
Slušovice

Ing. Kouřil Jiří, patentový zástupce, INVACTA spol. s
r.o. patentová a známková kancelář, Kořenského 31,
Ostrava 3

JUDr. Pavel Kraus, Mezilesní 555, Praha 4

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

údržbářské práce z oblasti reprodukční elektroniky,
přístrojů pro záznam, převod a reprodukci zvuku, opravy
elektrických spotřebičů, kancelářských a obchodních
přístrojů, technického vybavení obchodů a kanceláří; (41)
výchova, vzdělávání, zábava, kulturní aktivity,
vydavatelská činnost, školící činnost v oblasti
softwarových produktů, kulečníkové hry; (42)
programování pro počítače, poskytování software.

(3) přípravky k mytí a čištění pleti, přípravky k péči o
pleť, hydratační přípravky a zvlhčovače pleti, kosmetické
přípravky, přípravky k péči o vlasy, přípravky k mytí
vlasů a kondicionéry; (5) přípravky pro ošetření stavu
pokožky a vlasů s léčebnými účinky.

(41) koncertní činnost pěveckého sboru (název pěveckého
sboru).

(6) časopisy, tiskoviny, knihy; (35) zprostředkovatelská
činnost v oblasti obchodu; (41) vydavatelská a
nakladatelská činnost, výroba audiovizuálních a televizních
programů.

(8) ruční nářadí a nástroje; (12) motorářské, karosářské a
autoelektrické náhradní díly nákladních automobilů,
traktorů, zemědělských a stavebních mechanismů; (37)
renovace, opravy a servis autoagregátů nákladních
automobilů, traktorů, zemědělských a stavebních
mechanismů, kompresorů, teleskopických zvedáků a
tlumičů pérování, provádění oprav výměnným způsobem.

(16) noviny; (35) inzertní činnost; (41) vydavatelství.

(35) propagační činnost; (41) organizování konferencí,
kongresů, symposií, workshopu.

(35) propagační činnost; (41) organizování konferencí,
kongresů, symposií, workshopu.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

3, 5

41

16, 35, 41

8, 12, 37

16, 35, 41

35, 41

35, 41

O 149737

O 149738

O 149739

O 149744

O 149746

O 149756

O 149757

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

CNS Mělník s.r.o., Nad Šafranicí 574, Mělník, Česká
republika

Neutrogena Corporation, 5760 West 96th Street,
Los Angeles, Spojené státy americké, California

Němcová Miriam, Čs. armády 5, Praha 6, Česká
republika

PLEJÁDA, a.s., Na Příkopě 12, Praha 1, Česká
republika

Slováček Zdeněk, Lhotka 37, Zlín, Česká republika

FORTE STEEL, s.r.o., Masná 1, Ostrava - Moravská
Ostrava, Česká republika

Ministerstvo financí ČR, Letenská 7, Praha 1,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Pavel Kraus, Mezilesní 555, Praha 4

JUDr. Pavel Kraus, Mezilesní 555, Praha 4

JUDr. Pavel Kraus, Mezilesní 555, Praha 4

JUDr. Pavel Kraus, Mezilesní 555, Praha 4

JUDr. Pavel Kraus, Mezilesní 555, Praha 4

(590)

(590)

(590)

(590)

(590)

Barevná

Barevná

Barevná

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(35) propagační činnost; (41) organizování konferencí,
kongresů, symposií, workshopu.

(35) propagační činnost; (41) organizování konferencí,
kongresů, symposií, workshopu.

(35) propagační činnost; (41) organizování konferencí,
kongresů, symposií, workshopu.

(35) propagační činnost; (41) organizování konferencí,
kongresů, symposií, workshopu.

(35) propagační činnost; (41) organizování konferencí,
kongresů, symposií, workshopu.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

35, 41

35, 41

35, 41

35, 41

35, 41

O 149758

O 149759

O 149760

O 149761

O 149762

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Ministerstvo financí ČR, Letenská 7, Praha 1,
Česká republika

Ministerstvo financí ČR, Letenská 7, Praha 1,
Česká republika

Ministerstvo financí ČR, Letenská 7, Praha 1,
Česká republika

Ministerstvo financí ČR, Letenská 7, Praha 1,
Česká republika

Ministerstvo financí ČR, Letenská 7, Praha 1,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Pavel Kraus, Mezilesní 555, Praha 4

JUDr. Pavel Kraus, Mezilesní 555, Praha 4

JUDr. Pavel Kraus, Mezilesní 555, Praha 4

JUDr. Pavel Kraus, Mezilesní 555, Praha 4

JUDr. Pavel Kraus, Mezilesní 555, Praha 4

JUDr. Pavel Kraus, Mezilesní 555, Praha 4

(590)

(590)

(590)

(590)

(590)

Barevná

Barevná

Barevná

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(35) propagační činnost; (41) organizování konferencí,
kongresů, symposií, workshopu.

(35) propagační činnost; (41) organizování konferencí,
kongresů, symposií, workshopu.

(35) propagační činnost; (41) organizování konferencí,
kongresů, symposií, workshopu.

(35) propagační činnost; (41) organizování konferencí,
kongresů, symposií, workshopu.

(35) propagační činnost; (41) organizování konferencí,
kongresů, symposií, workshopu.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

35, 41

35, 41

35, 41

35, 41

35, 41

35, 41

O 149763

O 149764

O 149765

O 149766

O 149767

O 149768

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Ministerstvo financí ČR, Letenská 7, Praha 1,
Česká republika

Ministerstvo financí ČR, Letenská 7, Praha 1,
Česká republika

Ministerstvo financí ČR, Letenská 7, Praha 1,
Česká republika

Ministerstvo financí ČR, Letenská 7, Praha 1,
Česká republika

Ministerstvo financí ČR, Letenská 7, Praha 1,
Česká republika

Ministerstvo financí ČR, Letenská 7, Praha 1,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

HILL'S u/d

HILL'S s/d

HILL'S p/d

HILL'S i/d

HILL'S g/d

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Pavel Kraus, Mezilesní 555, Praha 4

Patentservis Praha a.s., Jívenská 1273/1, Praha 4

Dr. Všetečka Miloš, advokát, Hálkova 2, Praha 2

Dr. Všetečka Miloš, advokát, Hálkova 2, Praha 2

Dr. Všetečka Miloš, advokát, Hálkova 2, Praha 2

Dr. Všetečka Miloš, advokát, Hálkova 2, Praha 2

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(35) propagační činnost; (41) organizování konferencí,
kongresů, symposií, workshopu.

(3) parfémy, kolínské vody, toaletní vody, mýdla a
sprchové gely, dámské a pánské krémy a emulze - ne pro
medicínské využití.

(5) výrobky farmaceutické, veterinářské a hygienické,
dietetické přípravky pro léčebné účely, potraviny pro
batolata, dietní krmiva pro domácí zvířata připravovaná za
veterinárního dozoru, náplasti, obvazový materiál,
materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky,
dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení škůdců,
fungicidy, herbicidy; (31) výrobky zemědělské,
zahradnické, lesní a zrní neuvedené v jiných třídách, živá
zvířata, čerstvé ovoce a zelenina, osivo, slad, rostliny a
přírodní květiny, krmivo pro zvířata, potrava pro psy,
kočky a ostatní doma chovaná zvířata.

(5) výrobky farmaceutické, veterinářské a hygienické,
dietetické přípravky pro léčebné účely, potraviny pro
batolata, dietní krmiva pro domácí zvířata připravovaná za
veterinárního dozoru, náplasti, obvazový materiál,
materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky,
dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení škůdců,
fungicidy, herbicidy; (31) výrobky zemědělské,

zahradnické, lesní a zrní neuvedené v jiných třídách, živá
zvířata, čerstvé ovoce a zelenina, osivo, slad, rostliny a
přírodní květiny, krmivo pro zvířata, potrava pro psy,
kočky a ostatní doma chovaná zvířata.

(5) výrobky farmaceutické, veterinářské a hygienické,
dietetické přípravky pro léčebné účely, potraviny pro
batolata, dietní krmiva pro domácí zvířata připravovaná za
veterinárního dozoru, náplasti, obvazový materiál,
materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky,
dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení škůdců,
fungicidy, herbicidy; (31) výrobky zemědělské,
zahradnické, lesní a zrní neuvedené v jiných třídách, živá
zvířata, čerstvé ovoce a zelenina, osivo, slad, rostliny a
přírodní květiny, krmivo pro zvířata, potrava pro psy,
kočky a ostatní doma chovaná zvířata.

(5) výrobky farmaceutické, veterinářské a hygienické,
dietetické přípravky pro léčebné účely, potraviny pro
batolata, dietní krmiva pro domácí zvířata připravovaná za
veterinárního dozoru, náplasti, obvazový materiál,
materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky,
dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení škůdců,
fungicidy, herbicidy; (31) výrobky zemědělské,
zahradnické, lesní a zrní neuvedené v jiných třídách, živá
zvířata, čerstvé ovoce a zelenina, osivo, slad, rostliny a
přírodní květiny, krmivo pro zvířata, potrava pro psy,
kočky a ostatní doma chovaná zvířata.

(5) výrobky farmaceutické, veterinářské a hygienické,
dietetické přípravky pro léčebné účely, potraviny pro
batolata, dietní krmiva pro domácí zvířata připravovaná za
veterinárního dozoru, náplasti, obvazový materiál,
materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky,
dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení škůdců,
fungicidy, herbicidy; (31) výrobky zemědělské,
zahradnické, lesní a zrní neuvedené v jiných třídách, živá
zvířata, čerstvé ovoce a zelenina, osivo, slad, rostliny a
přírodní květiny, krmivo pro zvířata, potrava pro psy,
kočky a ostatní doma chovaná zvířata.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

3

5, 31

5, 31

5, 31

5, 31

5, 31

O 149770

O 149773

O 149774

O 149775

O 149776

O 149777

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Ministerstvo financí ČR, Letenská 7, Praha 1,
Česká republika

PARLUX FRANGRANCES, INC., 3725 SW 30th
Avenue, Fort Lauderdale, Spojené státy americké,
Florida

HILL'S PET NUTRITION, INC., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Spojené státy americké, Kansas

HILL'S PET NUTRITION, INC., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Spojené státy americké, Kansas

HILL'S PET NUTRITION, INC., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Spojené státy americké, Kansas

HILL'S PET NUTRITION, INC., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Spojené státy americké, Kansas

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

HILL'S c/d

HILL'S w/d

HILL'S t/d

HILL'S r/d

HILL'S k/d

HILL'S h/d

HILL'S d/d

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Dr. Všetečka Miloš, advokát, Hálkova 2, Praha 2

Dr. Všetečka Miloš, advokát, Hálkova 2, Praha 2

Dr. Všetečka Miloš, advokát, Hálkova 2, Praha 2

Dr. Všetečka Miloš, advokát, Hálkova 2, Praha 2

Dr. Všetečka Miloš, advokát, Hálkova 2, Praha 2

Dr. Všetečka Miloš, advokát, Hálkova 2, Praha 2

Dr. Všetečka Miloš, advokát, Hálkova 2, Praha 2

(5) výrobky farmaceutické, veterinářské a hygienické,
dietetické přípravky pro léčebné účely, potraviny pro
batolata, dietní krmiva pro domácí zvířata připravovaná za
veterinárního dozoru, náplasti, obvazový materiál,
materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky,
dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení škůdců,
fungicidy, herbicidy; (31) výrobky zemědělské,
zahradnické, lesní a zrní neuvedené v jiných třídách, živá
zvířata, čerstvé ovoce a zelenina, osivo, slad, rostliny a
přírodní květiny, krmivo pro zvířata, potrava pro psy,
kočky a ostatní doma chovaná zvířata.

(5) výrobky farmaceutické, veterinářské a hygienické,
dietetické přípravky pro léčebné účely, potraviny pro
batolata, dietní krmiva pro domácí zvířata připravovaná za
veterinárního dozoru, náplasti, obvazový materiál,
materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky,
dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení škůdců,
fungicidy, herbicidy; (31) výrobky zemědělské,
zahradnické, lesní a zrní neuvedené v jiných třídách, živá
zvířata, čerstvé ovoce a zelenina, osivo, slad, rostliny a
přírodní květiny, krmivo pro zvířata, potrava pro psy,
kočky a ostatní doma chovaná zvířata.

(5) výrobky farmaceutické, veterinářské a hygienické,
dietetické přípravky pro léčebné účely, potraviny pro
batolata, dietní krmiva pro domácí zvířata připravovaná za
veterinárního dozoru, náplasti, obvazový materiál,
materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky,
dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení škůdců,
fungicidy, herbicidy; (31) výrobky zemědělské,
zahradnické, lesní a zrní neuvedené v jiných třídách, živá
zvířata, čerstvé ovoce a zelenina, osivo, slad, rostliny a
přírodní květiny, krmivo pro zvířata, potrava pro psy,
kočky a ostatní doma chovaná zvířata.

(5) výrobky farmaceutické, veterinářské a hygienické,
dietetické přípravky pro léčebné účely, potraviny pro
batolata, dietní krmiva pro domácí zvířata připravovaná za
veterinárního dozoru, náplasti, obvazový materiál,
materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky,
dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení škůdců,
fungicidy, herbicidy; (31) výrobky zemědělské,
zahradnické, lesní a zrní neuvedené v jiných třídách, živá
zvířata, čerstvé ovoce a zelenina, osivo, slad, rostliny a
přírodní květiny, krmivo pro zvířata, potrava pro psy,
kočky a ostatní doma chovaná zvířata.

(5) výrobky farmaceutické, veterinářské a hygienické,
dietetické přípravky pro léčebné účely, potraviny pro
batolata, dietní krmiva pro domácí zvířata připravovaná za
veterinárního dozoru, náplasti, obvazový materiál,
materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky,
dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení škůdců,
fungicidy, herbicidy; (31) výrobky zemědělské,
zahradnické, lesní a zrní neuvedené v jiných třídách, živá
zvířata, čerstvé ovoce a zelenina, osivo, slad, rostliny a
přírodní květiny, krmivo pro zvířata, potrava pro psy,
kočky a ostatní doma chovaná zvířata.

(5) výrobky farmaceutické, veterinářské a hygienické,
dietetické přípravky pro léčebné účely, potraviny pro
batolata, dietní krmiva pro domácí zvířata připravovaná za
veterinárního dozoru, náplasti, obvazový materiál,
materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky,
dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení škůdců,
fungicidy, herbicidy; (31) výrobky zemědělské,
zahradnické, lesní a zrní neuvedené v jiných třídách, živá
zvířata, čerstvé ovoce a zelenina, osivo, slad, rostliny a
přírodní květiny, krmivo pro zvířata, potrava pro psy,
kočky a ostatní doma chovaná zvířata.

(5) výrobky farmaceutické, veterinářské a hygienické,

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

5, 31

5, 31

5, 31

5, 31

5, 31

5, 31

5, 31

O 149778

O 149779

O 149780

O 149781

O 149782

O 149783

O 149784

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

HILL'S PET NUTRITION, INC., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Spojené státy americké, Kansas

HILL'S PET NUTRITION, INC., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Spojené státy americké, Kansas

HILL'S PET NUTRITION, INC., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Spojené státy americké, Kansas

HILL'S PET NUTRITION, INC., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Spojené státy americké, Kansas

HILL'S PET NUTRITION, INC., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Spojené státy americké, Kansas

HILL'S PET NUTRITION, INC., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Spojené státy americké, Kansas

HILL'S PET NUTRITION, INC., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Spojené státy americké, Kansas

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

13.12.1999

13.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

10.12.1999

10.12.1999

10.12.1999

13.12.1999

13.12.1999

(540)

(540)

(540)

HILL'S a/d

FEDERAL BANK OF THE
MIDDLE EAST LTD

LANE 4

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Dr. Všetečka Miloš, advokát, Hálkova 2, Praha 2

Dr. Všetečka Miloš, advokát, Hálkova 2, Praha 2

Mgr. Řehák David, Zeiner Golan Nir & Partners,
Maiselova 15, Praha 1

Mgr. Řehák David, Zeiner Golan Nir & Partners,
Maiselova 15, Praha 1

Mgr. Petra 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

(590) Barevná

(540)

(540)

dietetické přípravky pro léčebné účely, potraviny pro
batolata, dietní krmiva pro domácí zvířata připravovaná za
veterinárního dozoru, náplasti, obvazový materiál,
materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky,
dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení škůdců,
fungicidy, herbicidy; (31) výrobky zemědělské,
zahradnické, lesní a zrní neuvedené v jiných třídách, živá
zvířata, čerstvé ovoce a zelenina, osivo, slad, rostliny a
přírodní květiny, krmivo pro zvířata, potrava pro psy,
kočky a ostatní doma chovaná zvířata.

(5) výrobky farmaceutické, veterinářské a hygienické,
dietetické přípravky pro léčebné účely, potraviny pro
batolata, dietní krmiva pro domácí zvířata připravovaná za
veterinárního dozoru, náplasti, obvazový materiál,
materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky,
dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení škůdců,
fungicidy, herbicidy; (31) výrobky zemědělské,
zahradnické, lesní a zrní neuvedené v jiných třídách, živá
zvířata, čerstvé ovoce a zelenina, osivo, slad, rostliny a
přírodní květiny, krmivo pro zvířata, potrava pro psy,
kočky a ostatní doma chovaná zvířata.

(9) magnetické karty, počítačové programy pro operace s
výrobky zahrnutými ve třídě 9, kalkulační programy; (16)
bankovní šekové knížky, výrobky z papíru a lepenky,
tiskoviny, noviny a časopisy, knihy, knihařské potřeby,
vzdělávací a učební materiály; (36) bankovní počítačové
služby včetně elektronických obchodních transakcí.

(9) magnetické karty, počítačové programy pro operace s
výrobky zahrnutými ve třídě 9, kalkulační programy; (16)
bankovní šekové knížky, výrobky z papíru a lepenky,
tiskoviny, noviny a časopisy, knihy, knihařské potřeby,
vzdělávací a učební materiály; (36) bankovní počítačové
služby včetně elektronických obchodních transakcí.

(29) jedlé oleje a tuky, včetně másla a margarínu, mléčné
výrobky.

(25) oblečení, pokrývky hlavy a obuv, trička, mikiny,
kožené bundy, saka a kabátky, šortky, koupací pláště a
župany, čepice, koupací čepice, oblečení na koupání,
dámské plavky, pásky na rukáv, koupací rukavice, koupací
ponožky, koupací obuv, sandály.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

5, 31

9, 16, 36

9, 16, 36

29

25

O 149785

O 149794

O 149795

O 149805

O 149811

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

HILL'S PET NUTRITION, INC., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Spojené státy americké, Kansas

HILL'S PET NUTRITION, INC., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Spojené státy americké, Kansas

FEDERAL BANK OF THE MIDDLE EAST LTD
International Banking Unit J&P Building, 90
Archibishop Makarios III Avenue, Nicosia, Kypr

FEDERAL BANK OF THE MIDDLE EAST LTD
International Banking Unit J&P Building, 90
Archibishop Makarios III Avenue, Nicosia, Kypr

UNILEVER N.V., Weena 455, Rotterdam, Holandsko

Global Esprit Inc, 8th Floor, No. 506 Yuen Shan
Road, Taipei Hsien, Taiwan, Čína

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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13.12.1999

13.12.1999

13.12.1999

13.12.1999

13.12.1999

13.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

13.12.1999

13.12.1999

12.06.1999

13.12.1999

13.12.1999

13.12.1999

(540)

(540)

NON - PRINCESSES

SUPER GREEN

(740)

(740)

Ing. Buršík Milan, Plzeňská 218, Praha 5

Jíra Vladimír, patentový zástupce, Kovanecká
2112/18, Praha 9

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(9) přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo
obrazu, magnetické nosiče zvukových záznamů,
gramofonové desky, disky kompaktní, disky nahrané; (35)
propagační činnost, reklama, umělecká agentura; (41)
zábava, kulturní aktivity.

(35) agentura filmových kaskadérů; (41) produkční a
agenturní činnost v oblasti kultury, přípravy a školení
sportovních instruktorů, kaskadérů, gymnastický výcvik;
(42) poradenství odborné v oblasti herectví a kaskadérství.

(5) dietetické látky na bázi mléka, přizpůsobené pro
lékařské účely, mléčný tuk, mléčné fermenty pro
farmaceutické účely, mléčný cukr (laktóza), mléko,
obohacené bílkovinami, potrava pro kojence, hygienicky
nezávadná voda pro kojeneckou výživu, sušené mléko pro
kojence; (29) mléko a mléčné výrobky, sušené mléko,
máslo, smetana, sýry, tvarohy, kyselo-mléčné výrobky,
jogurt, mléčné mápoje s vysokým obsahem mléka, kefír,
syrovátka, syrovátkové bílkoviny, syrovátkové mléčné
potraviny, kasein jako potrava, šlehačka, sířidla; (31)
potrava pro zvířata včetně krmiv pro dobytek a vepře,
krmné směsi (tekuté a sušené) pro výkrm hospodářských
zvířat, přísady do krmiv a posilňující přípravky pro zvířata
na bázi mléka a jeho derivátů, vedlejších mlékárenských
produktů a odpadů; (32) nealkoholické nápoje, izotonické
nápoje, vody (nápoje) včetně hygienicky nezávadné vody
pro spotřebitele alternativních potravin, syrovátkové
nápoje; (39) přeprava zboží, nákup a svoz syrového mléka,
skladování zboží, obzvláště másla a dalších mléčných
výrobků; (41) vzdělávání, obzvláště zabezpečování
praktického vyučování a výcviku v profesích mlékař a

zámečník; (42) vývojové služby, inženýrsko-technické
činnosti a odborné poradenství (s výjimkou obchodního) v
oblasti výroby mléka, mléčných výrobků, potravin a
poživatin na bázi mléčných výrobků.

(9) nosiče obrazové i zvukové, nosiče nenahrané i nahrané,
CD-R disky nenahrané, vysokorychlostní nahrávací nosiče
diskové, počítačové disky, elektronické přístroje a zařízení,
kazety audio, kazety video.

(21) náčiní a nádoby pro domácnost nebo kuchyň, sklo,
porcelán a majolika neobsažené v jiných třídách; (29)
masové výrobky, ovoce a zelenina konzervované, sušené a
zavařené, želé, džemy, kompoty, oleje a tuky jedlé; (30)
káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, 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;
(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); (41) výchova, vzdělávání, zábava,
sportovní a kulturní aktivity; (42) restaurace (strava).

(35) reklama; (41) zajišťování vzdělávacích akcí.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 35, 41

35, 41, 42

5, 29, 31, 32, 39, 41, 42

9

21, 29, 30, 32, 33, 41, 42

35, 41

O 149812

O 149815

O 149816

O 149817

O 149823

O 149829

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Procházka Erik, Galandova 1242, Praha 6 - Řepy II,
Česká republika

Kuba Jiří, Lounských 16/770, Praha 4, Česká
republika

ZEMPMILK, a.s., Lastomírska 1, Michalovce,
Slovenská republika

EXIMPO, a.s., Tussarova 45, Praha 7, Česká republika

LAUGESEN FLEMMING - BACCHANALIA,
Dětská 54/2511, Praha 10, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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14.12.1999

14.12.1999

14.12.1999

14.12.1999

14.12.1999

14.12.1999

14.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

14.12.1999

14.12.1999

14.12.1999

14.12.1999

14.12.1999

14.12.1999

14.12.1999

(540) SUNHIT

(740)

(740)

(740)

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

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(41) programové a organizační zabezpečení soutěže o
Manažera roku a vyhodnocení významných reprezentantů
managementu ze všech oborů české ekonomiky s právem
nosit titul Manažer resp. Manažerka roku.

(25) oděvy, obuv; (28) potřeby pro sport; (41) sportovní a
kulturní aktivity.

(29) maso, ryby, drůbež, zvěřina, masové výtažky
konzervované, sušené a vařené ovoce a zelenina, rosoly a
zavařeniny, vejce, mléko a jiné mlékárenské výrobky, jedlé
oleje a tuky, potraviny v konzervách, nálevy na saláty,
saláty ovocné a zeleninové balené nebo v konzervách; (30)
káva, čaj, kakao, cukr, rýže, čokoláda, cukrovinky,
bonbóny, zmrzlina, kávové náhražky, mouka a obilnářské
výrobky, chléb, sušenky, suchary, koláče, jemné pečivo,
med, sirup, melasa, kvasnice, prášky do pečiva, sůl, hořčice,
ocet, chuťové omáčky, koření, led na chlazení, papírové
sáčky plněné čajem nahrazující filtry na čaj; (31) výrobky
zemědělské prvovýroby, krmiva pro zvířata, pro dobytek,
pro koně, psy a kočky, výrobky zahradnické, lesnické, živá
zvířata, čerstvé ovoce a zelenina, semena živé rostliny a
přírodní květiny, slad, dřevo surové, nezpracované,
neloupané; (32) pivo, lehká piva a ležáky, nealkoholické
nápoje, vody minerální a šumivé, vody sycené 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; (33) alkoholické nápoje, víno, lihoviny.

(5) farmaceutické a vitamínové přípravky tabletované a v
prášku; (30) cukrovinky, tabletované a práškové
potravinářské výrobky; (32) nealkoholické nápoje a
přípravky pro jejich přípravu.

(12) jízdní kola, náhradní díly; (18) kožené a textilní
doplňky k jízdním kolům a to batohy, tašky, ledvinky,
brašny na nářadí a osobní potřeby připravené k bicyklu;
(25) obuv, sportovní obuv, sportovní oblečení, sportovní
oblečení pro cyklisty s výztužemi pro ochranu loktů, kolen
a boků, rukavice, čepice, čelenky.

(9) počítačový software; (35) zpracování, shromažďování,
přenášení, systematizace a využívání údajů; (39) sdělování
informací ohledně přepravy, o tarifech, jízdním řádu a
dopravních způsobech.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

41

25, 28, 41

29, 30, 31, 32, 33

5, 30, 32

12, 18, 25

9, 35, 39

9, 35, 39

O 149830

O 149844

O 149848

O 149849

O 149850

O 149856

O 149857

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Ústav pro informace ve vzdělávání, Senovážné
nám. 26, Praha 1, Česká republika

Manažerský svazový fond, Podolská 50, Praha 4,
Česká republika

ALPSPORT s.r.o., Vítovka 47, Odry, Česká republika

BALÍRNY ČAJE DUKÁT a.s., Padělky II/3957,
Česká republika

VITAR, s.r.o., T. Bati 385, Zlín, Česká republika

EURO BIKE s.r.o., Komenského 223, Otrokovice,
Česká republika

České dráhy, státní organizace, nábř. L. Svobody
1222, Praha 1, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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14.12.1999

14.12.1999

14.12.1999

14.12.1999

14.12.1999

14.12.1999

14.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

14.12.1999

14.12.1999

14.12.1999

14.12.1999

14.12.1999

14.12.1999

14.12.1999

(540)

(540)

(540)

ARAMIS

GASKONĚC

KARDINÁL

(740)

(740)

(740)

Ziegrosser Miroslav, Novotný, Ziegrosser a partner,
Terronská 21, Praha 6

Ziegrosser Miroslav, Novotný, Ziegrosser a partner,
Terronská 21, Praha 6

Ziegrosser Miroslav, Novotný, Ziegrosser a partner,
Terronská 21, Praha 6

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)(9) počítačový software; (35) zpracování, shromažďování,
přenášení, systematizace a využívání údajů; (39) sdělování
informací ohledně přepravy, o tarifech, jízdním řádu a
dopravních způsobech.

(9) počítačový software; (35) zpracování, shromažďování,
přenášení, systematizace a využívání údajů; (39) sdělování
informací ohledně přepravy, o tarifech, jízdním řádu a
dopravních způsobech.

(9) počítačový software; (35) zpracování, shromažďování,
přenášení, systematizace a využívání údajů; (39) sdělování
informací ohledně přepravy, o tarifech, jízdním řádu a
dopravních způsobech.

(9) počítačový software; (35) zpracování, shromažďování,
přenášení, systematizace a využívání údajů; (39) sdělování
informací ohledně přepravy, o tarifech, jízdním řádu a
dopravních způsobech.

(9) počítačový software; (35) zpracování, shromažďování,
přenášení, systematizace a využívání údajů; (39) sdělování
informací ohledně přepravy, o tarifech, jízdním řádu a
dopravních způsobech.

(5) cigarety bez tabáku k léčebným účelům; (14) kuřácké
potřeby a stolní soupravy z drahých kovů; (34) tabák v
surovém stavu, tabák cigaretový a lulkový, tabákové
náhražky, cigarety, doutníky, lulky, dýmky, pouzdra na
cigarety, doutníky nebo dýmky, stolní soupravy pro
kuřáky, zápalky, zapalovače a ostatní potřeby pro kuřáky.

(5) cigarety bez tabáku k léčebným účelům; (14) kuřácké
potřeby a stolní sourpavy z drahých kovů; (34) tabák v
surovém stavu, tabák cigaretový a lulkový, tabákové
náhražky, cigarety, doutníky, lulky, dýmky, pouzdra na
cigarety, doutníky nebo dýmky, stolní soupravy pro
kuřáky, zápalky, zapalovače a ostatní potřeby pro kuřáky.

(5) cigarety bez tabáku k léčebným účelům; (14) kuřácké
potřeby a stolní sourpavy z drahých kovů; (34) tabák v
surovém stavu, tabák cigaretový a lulkový, tabákové
náhražky, cigarety, doutníky, lulky, dýmky, pouzdra na
cigarety, doutníky nebo dýmky, stolní soupravy pro
kuřáky, zápalky, zapalovače a ostatní potřeby pro kuřáky.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 35, 39

9, 35, 39

9, 35, 39

9, 35, 39

5, 14, 34

5, 14, 34

5, 14, 34

O 149858

O 149859

O 149860

O 149861

O 149888

O 149889

O 149890

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

České dráhy, státní organizace, nábř. L. Svobody
1222, Praha 1, Česká republika

České dráhy, státní organizace, nábř. L. Svobody
1222, Praha 1, Česká republika

České dráhy, státní organizace, nábř. L. Svobody
1222, Praha 1, Česká republika

České dráhy, státní organizace, nábř. L. Svobody
1222, Praha 1, Česká republika

České dráhy, státní organizace, nábř. L. Svobody
1222, Praha 1, Česká republika

Ing. Pokorný Milan, Tovární 10, Praha 7, Česká
republika

Ing. Pokorný Milan, Tovární 10, Praha 7, Česká
republika

Ing. Pokorný Milan, Tovární 10, Praha 7, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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14.12.1999

14.12.1999

14.12.1999

14.12.1999

14.12.1999

15.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

14.12.1999

14.12.1999

12.11.1999

12.11.1999

14.12.1999

15.12.1999

(540) VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ
POJIŠŤOVNA (740)

(740)

(740)

Ing. Kubíčková Květa, Doubravčická 2201, Praha 10

Ing. Kubíčková Květa, Doubravčická 2201, Praha 10

Ing. Kratochvíl Václav, Husníkova 2082, Praha 5

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(36) pojišťovací činnost, veřejné zdravotní pojištění.

(9) přístroje pro záznam, převod a reprodukci zvuku nebo
obrazu a jejich součásti, přístroje a zařízení spojové a
telekomunikační techniky a jejich součásti, telefony, faxy,
mobilní telefony, tel. ústředny, apod., elektronické,
magnetické a optické nosiče informací, přístroje pro
měření, signalizaci, kontrolu, alarmy a el. zabezpečovací
systémy, přístroje optické, fotografické, filmové, přístroje
pro zpracování informací, počítače, software, informační
systémy, servery, modemy, přenosová a datová zařízení,
rádiová a satelitní technika, pagery, telekomunikační a
informační sítě a systémy, vodiče, kabely různého druhu,
telekomunikační antény, rozvaděče napětí; (37) servisní,
montážní a opravárenské činnosti pro elektrické a
elektronické přístroje, spojovou a telekomunikanční
techniky, rozvaděče napětí, zemní práce; (38) zřizování a
provoz spojových a telekomunikačních zařízení a sítí,
služby zabezpečující audiovizuální komunikaci a přenos dat,
komunikace přes sítě např. přes síť Internet apod.,
konzultační činnost v oblasti telekomunikací; (42)
projektování elektrickcýh zařízení, zařízení v oblasti
telekomunikací, informatiky a výpočetní techniky,
konzultační činnost v oblasti informatiky, výpočetní
techniky.

(33) víno, aperitivy, likéry; (35) zprostředkování obchodu
s uvedenými výrobky; (42) poradenství v oblasti
uvedených výrobků.

(33) víno, aperitivy, likéry; (35) zprostředkování obchodu
s uvedenými výrobky; (42) poradenství v oblasti
uvedených výrobků.

(25) konfekce, lehká konfekce, kostýmy, obleky, oděvy,
pletené zboží, pokrývky hlavy, osobní a spodní prádlo,
dámské šaty, uniformy, obuv; (35) pomoc při řízení
obchodní činnosti, reklama, propagace, rozšiřování vzorků
zboží, předvádění zboží, zprostředkovatelská činnost výše
uvedených činností, zprostředkovatelská činnost v oblasti
obchodu; (36) zprostředkovatelská činnost v oblasti
financí; (39) automobilová doprava, balení zboží,
doručování zboží, dovoz, doprava, skladování zboží,
zprostředkování dopravy.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

36

9, 37, 38, 42

33, 35, 42

33, 35, 42

25, 35, 36, 39

13, 28

O 149895

O 149896

O 149897

O 149898

O 149899

O 149900

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky,
Drahobejlova 1404/4, Praha 9, Česká republika

INTEM spol.s r.o., Bořivojova 114, Praha 3, Česká
republika

VINKOM, s.r.o., Bitúnkova 10, Nové Zámky,
Slovenská republika

VINKOM, s.r.o., Bitúnkova 10, Nové Zámky,
Slovenská republika

SONIA spol.s r.o., B. Němcové 371, Žacléř, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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15.12.1999

15.12.1999

15.12.1999

15.12.1999

15.12.1999

15.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

15.12.1999

15.12.1999

15.12.1999

15.12.1999

15.12.1999

15.12.1999

(540) RICH ON

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

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

Ing. Kučera Zdeněk, Padělky 548 (P.O.BOX 92),
Slušovice

(590)

(590)

(590)

(590)

Barevná

Barevná

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(13) petardy; (28) zábavná pyrotechnika, kapsle nárazové
jako hračky, kapsle do dětských pistolí.

(13) petardy; (28) zábavná pyrotechnika, kapsle nárazové
jako hračky, kapsle do dětských pistolí.

(13) petardy; (28) zábavná pyrotechnika, kapsle nárazové
jako hračky, kapsle do dětských pistolí.

(13) petardy; (28) zábavná pyrotechnika, kapsle nárazové
jako hračky, kapsle do dětských pistolí.

(13) petardy; (28) zábavná pyrotechnika, kapsle nárazové
jako hračky, kapsle do dětských pistolí.

(3) pleťové krémy, rtěnky, pudry, řasenky, tužky na obočí,
laky na nehty, laky na vlasy, vlasové šampony, koupelové
pěny, toaletní mýdla a další přípravky pleťové, tělové a
vlasové kosmetiky a parfumerie; (5) pleťové a vlasové
přípravky s léčebnými účinky, pleťové a vlasové přípravky
s obsahem vitamínů; (35) zprostředkování obchodních
záležitostí týkajících se výrobků zařazených ve třídách č. 3
a 5.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

13, 28

13, 28

13, 28

13, 28

3, 5, 35

3, 5, 35

O 149901

O 149902

O 149903

O 149904

O 149907

O 149909

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Skutka Ivo, Kuldova 26, Brno, Česká republika

Skutka Ivo, Kuldova 26, Brno, Česká republika

Skutka Ivo, Kuldova 26, Brno, Česká republika

Skutka Ivo, Kuldova 26, Brno, Česká republika

Skutka Ivo, Kuldova 26, Brno, Česká republika

ANNE Cosmetics s.r.o., Tuřanské nám. 25, Brno,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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15.12.1999

15.12.1999

15.12.1999

15.12.1999

15.12.1999

15.12.1999

15.12.1999

15.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

15.12.1999

15.12.1999

15.12.1999

15.12.1999

15.12.1999

15.12.1999

15.12.1999

15.12.1999

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

PRINCESSA

VECTOR

FLEXOR

FCE BANK

FAB VARIANT

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Kučera Zdeněk, Padělky 548 (P.O.BOX 92),
Slušovice

Ing. Musil Dobroslav, Cejl 97, Brno

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.Ing. Milan Hořejš, Národní 32, Praha 1

Ing. Buršík Milan, Plzeňská 218, Praha 5

(540)

(540)

(540)

(3) pleťové krémy, rtěnky, pudry, řasenky, tužky na obočí,
laky na nehty, laky na vlasy, vlasové šampony, koupelové
pěny, toaletní mýdla a další přípravky pleťové, tělové a
vlasové kosmetiky a parfumerie; (5) pleťové a vlasové
přípravky s léčebnými účinky, pleťové a vlasové přípravky
s obsahem vitamínů s léčebnými účinky; (35)
zprostředkování obchodních záležitostí týkajících se
výrobků zařazených ve třídách č. 3 a 5.

(39) doprava a skladování odpadu; (40) likvidace,
recyklace, spalování a zpracování odpadu.

(8) břitvy a holící čepelky, strojky na holení, dávkovače,
zásobníky a kazety obsahující žiletky, součásti a
příslušenství k uvedenému zboží, nářadí, nástroje a přístroje
na ruční pohon, nožířské výrobky, jídelní příbory.

(8) břitvy a holící čepelky, strojky na holení, dávkovače,
zásobníky a kazety obsahující žiletky, součásti a
příslušenství k uvedenému zboží, nářadí, nástroje a přístroje
na ruční pohon, nožířské výrobky, jídelní příbory.

(36) finanční služby, hypoteční služby, rovněž spojené s
pojištěním, pojišťování, záruční služby, financování
splátkových kupních a leasingových dohod a bankovní
služby.

(6) zámečnické výrobky obsažené v této třídě, obzvláště:
zámky bezpečnostní, kombinační, visací, stavební,
nábytkové, pro automobily a jiná motorová vozidla,
přídavné a pod., klíče kovové do zámků a zámkových
bezpečnostních vložek, kování pro všechny druhy zámků,
kování dveří, nábytku, tresory; (37) servis a opravy
uvedených výrobků.

(25) kloboučnické zboží; (28) rybářské potřeby; (40)
zpracování materiálů, šití, potisk.

(20) nábytek, zrcadla, matrace; (27) koberce.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

39, 40

8

8

36

6, 37

25, 28, 40

20, 27

9, 38, 42

O 149910

O 149926

O 149927

O 149933

O 149937

O 149944

O 149945

O 149950

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

ANNE Cosmetics s.r.o., Tuřanské nám. 25, Brno,
Česká republika

EKOTREND AG, s.r.o., Cacovice 2, Brno, Česká
republika

THE GILLETTE COMPANY, Prudential Tower
Building, Boston, Spojené státy americké,
Massachusetts

THE GILLETTE COMPANY, Prudential Tower
Building, Boston, Spojené státy americké,
Massachusetts

FORD MOTOR COMPANY, The American Road,
Dearborn, Spojené státy americké, Michigan

FAB, a.s., Strojnická 633, Rychnov nad Kněžnou,
Česká republika

Popelák Tomáš, Tylova 13, České Budějovice, Česká
republika

IVA ROZTOKY s.r.o., Riegrova 98, Roztoky u
Prahy, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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15.12.1999

15.12.1999

16.12.1999

16.12.1999

16.12.1999

16.12.1999

16.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

15.12.1999

15.12.1999

16.12.1999

16.12.1999

16.12.1999

16.12.1999

16.12.1999

(540)

(540)

(540)

NUTRALIPID INFUSIA

PEKANA

PARKETOL

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Kleintová Eva, Červenka, Kleintová, Turková,
patentová a známková kancelář, Husinecká 11a, Praha
3

Turková Jana, Červenka, Kleintová, Turková,
patentová a známková kancelář, Husinecká 11a, Praha
3

Jíra Vladimír, patentový zástupce, Kovanecká
2112/18, Praha 9

Jíra Vladimír, patentový zástupce, Kovanecká
2112/18, Praha 9

Ing. Sedlák Jiří, Pražská 58, České Budějovice

(590) Barevná

(540) (540)

(540)

(540)

(9) software na nosičích, hardware; (38) provoz internetu;
(42) poskytování softwaru.

(1) chemické výrobky pro průmysl a veterinární účely,
chemické výrobky určené ke konzervování potravin; (5)
výrobky farmaceutické, zvěrolékařské a zdravotnické,
výrobky pro děti a nemocné, léky, léčiva, vitamínové
přípravky a potravinové doplňky jako doplňková výživa,
infuzní roztoky, vitamínové nápoje, dietetické výrobky
pro lékařské použití, vitamínové a minerální výživa ve
formě koncentrátů v tabletách, prášku a granulích,
proteinové koncentráty jako výživné přídavky k
potravinám pro léčebné účely; (30) přípravky s obsahem
vitamínů, minerálních látek a rostlinných vláken jako
doplňky výživy, přídavky a přísady do potravin a nápojů.

(5) cukrovinky a pečivářské výrobky s posilňujícím a
podpůrným účinkem (dietetické pečivo, suchary, sušenky,
piškoty, obilné přípravky, bonbóny, pastilky apod.,vše pro
léčebné účely); (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.

(35) reklamní, inzertní a propagační činnost, pořádání
veletrhů a výstav k obchodním účelům; (41) výchovná a
zábavní činnost;  pořádání výstav ke kulturním účelům,
pořádání přednáškových akcí, sympozií a kongresů.

(35) reklamní, inzertní a propagační činnost, pořádání
veletrhů a výstav k obchodním účelům; (41) výchovná a
zábavní činnost, pořádání výstav ke kulturním účelům,
pořádání přednáškových akcí, sympozií a kongresů.

(19) betonová střešní krytina.

(2) barvy, nátěry, laky.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

1, 5, 30

5, 29, 30

35, 41

35, 41

19

2

2

O 149951

O 149952

O 149956

O 149957

O 149967

O 149982

O 149983

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

DNS s.r.o., Vídeňská 744/2, Praha 4, Česká republika

Infusia, a.s. Hořátev, Sadská 3, Česká republika

I.D.C. Holding, a.s., Drieňová 3, Bratislava,
Slovenská republika

INCHEBA PRAHA spol.s r.o., Opletalova 23, Praha
1, Česká republika

INCHEBA PRAHA spol.s r.o., Opletalova 23, Praha
1, Česká republika

BETONPRES Týn nad Vltavou s.r.o., Kočín 45,
Týn nad Vltavou, Česká republika

Balakom, a.s., Podvihovská 12, Opava 9 - Komárov,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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16.12.1999

16.12.1999

16.12.1999

16.12.1999

16.12.1999

16.12.1999

16.12.1999

17.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

16.12.1999

16.12.1999

16.12.1999

16.12.1999

16.12.1999

16.12.1999

16.12.1999

17.12.1999

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

TIXOL

KOROZIN

FESTOL

BALATERM

BALAPRIM

TIXOLAK

UNILAK

AŽD Praha s.r.o.

(540)(2) barvy, nátěry, laky.

(2) barvy, nátěry, laky.

(2) barvy, nátěry, laky.

(2) barvy, nátěry, laky.

(2) barvy, nátěry, laky.

(2) barvy, nátěry, laky.

(2) barvy, nátěry, laky.

(29) maso, ryby, drubež a zvěřina, masové výtažky, ovoce
a zelenina konzervované, sušené, zavařené, 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, droždí,
přípravky do těsta, sůl, hořčice, ocet, nálevy (k ochucení),
koření.

(6) výkolejky a železniční výhybky; (7) stroje s
mechanickým pohonem; (9) aparáty, přístroje a zařízení
vědecké, geodetické, elektrické a elektronické zařaz. ve tř.
9, optické, pro měření, signalizaci, kontrolu, inspekci,
záchranu a přístroje učební, aparáty pro záznam, převod,
reprodukci zvuku nebo obrazu, přístroje pro zpracování
informací a počítače, software na nosičích, automatické
řízení pro vozidla, blikače a světelná signalizace, centrální
procesorové jednotky, časové spínače i automatické,
dálkové ovladače, elektrické zařízení pro dálkové ovládání,
dálkové ovládání železničních uzlů, též elektrodynamická
zařízení pro ně, dálkové řízení signalizace, distribuční
přístroje i automatické, indikátory elektrické i
automatické, indikátory ztrát elektrické energie,
mechanizmy pro turnikety, měřicí přístroje a zařízení i
přesné, mlhové signály s výjimkou výbušných, návěstí,
návěstí signalizační, světelná nebo mechanická či lucerny,
odrušovače, panely signalizační světelné nebo mechanické,
pojistky, jističe, elektrická zařízení jako prostředky pro
prevenci dopravních nehod, programy operačních systémů,
přepínače a řadiče článků, přerušovače a vypínače,
radiotelefonní a radiotelegrafická zařízení, rozvodné, řídicí,
spínací a kontrolní panely, pulty a skříně, světelná
signalizace a značení, transformátory, vysílací zařízení a
vysílačky, vysokofrekvenční přístroje, elektrické
zabezpečovací zařízení proti krádeží, zavírače dveří
elektrické, zvonky elektrické signalizační a poplašné,
zvukové výstražné znamení v mlze nevýbušné,
bezpečnostní zařízení pro železnici a železniční dopravu,
reléové, napaječové a elektronické stojany, ovládací stoly,
indikační desky a veškeré prvky staničních, traťových a
spádovištních zabezpečovacích a automatizačních zařízení,
vlakové zabezpečovače ATC, elektromotorické
přestavníky, mechanické přestavníky, skříně pro
železniční zabezpečovací zařízení, přípojové venkovní
skříně, traťové telefonní objekty, elektrická zařízení
včetně závor pro železniční přejezdy, světelné výstražníky
pro železniční přejezdy, telefonní zapojovače, řadiče pro
silniční signalizaci, světelná návěstidla, rozvaděče též
automatické i vysokého napětí; (36) pronájem nebytových
prostor, nemovitostí; (37) stavby a opravy, též demolice,
instalace, montáže, servis, údržba, revize a kontrola včetně
jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich
odstraňování zejména v oblasti dopravy, elektrických a
elektronických zařízení, strojů a přístrojů, dopravních
zařízení též elektrických, trakčních vozidel, motorových
vozidel a sdělovací techniky, montážní práce interní i

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

2

2

2

2

2

2

29, 30

6, 7, 9, 36, 37, 39, 40, 41, 42

O 149984

O 149985

O 149986

O 149987

O 149988

O 149989

O 150014

O 150016

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Balakom, a.s., Podvihovská 12, Opava 9 - Komárov,
Česká republika

Balakom, a.s., Podvihovská 12, Opava 9 - Komárov,
Česká republika

Balakom, a.s., Podvihovská 12, Opava 9 - Komárov,
Česká republika

Balakom, a.s., Podvihovská 12, Opava 9 - Komárov,
Česká republika

Balakom, a.s., Podvihovská 12, Opava 9 - Komárov,
Česká republika

Balakom, a.s., Podvihovská 12, Opava 9 - Komárov,
Česká republika

Balakom, a.s., Podvihovská 12, Opava 9 - Komárov,
Česká republika

GASTROINSTANT spol.s r.o., Dlouhá 546, Kouřim,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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17.12.1999

17.12.1999

(220)

(220)

(320)

(320)

17.12.1999

17.12.1999

(540) A Ž D

(740)

(740)

Ing. Smrčková Marie, patentový zástupce, Velflíkova
8, Praha 6

Ing. Smrčková Marie, patentový zástupce, Velflíkova
8, Praha 6

(540)

externí včetně kabelizací, kopáčské a zemní práce, opravy
motorových vozidel, provádění protlaků pod
komunikacemi a tratěmi, pronájem stavebních
mechanizmů, stavební práce s autojeřáby pro potřeby
železnice, truhlářské práce spadající do této třídy,
zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních
zařízení,  zámečnictví; (39) doprava, pronájem vagonů,
silniční motorová doprava, služby v dopravě a přepravě,
železniční doprava; (40) truhlářství (zpracování dřeva),
broušení a leštění kovů, galvanizérství, kovoobrábění,
nástrojařství; (41) školicí a výchovná činnost zejména v
oboru sdělovací, zabezpečovací, požární a signalizační
techniky a v dopravě; (42) geodézie, geodetické práce a
zeměměřičká činnost, dopravní měření zejména pro
potřeby železnice, hostinská činnost, průzkumy a studie
technické, též projektová činnost zejména pro potřeby
železnice, projektování elektrických a elektronických
zařízení, provádění zkoušek výrobků zabezpečovací,
sdělovací a automatizační techniky externí i interní, tvorba
a poskytování software, poskytování technických služeb k
ochraně majetku a osob zejména v dopravě, odborné
porady a inženýrská činnost včetně expertiz v oblasti
dopravy, sdělovací, zabezpečovací, signalizační techniky a
dopravy, počítačové systémové analýzy, poradenství v
oblasti bezpečnosti dopravy, programy počítačů a jejich
údržba, pronájem software, vývoj a výzkum nových
výrobků a zařízení v oblasti dopravy.

(6) výkolejky a železniční výhybky; (7) stroje s
mechanickým pohonem; (9) aparáty, přístroje a zařízení
vědecké, geodetické, elektrické a elektronické zařaz. ve tř.
9, optické, pro měření, signalizaci, kontrolu, inspekci,
záchranu a přístroje učební, aparáty pro záznam, převod,
reprodukci zvuku nebo obrazu, přístroje pro zpracování
informací a počítače, software na nosičích, automatické
řízení pro vozidla, blikače a světelná signalizace, centrální
procesorové jednotky, časové spínače i automatické,
dálkové ovladače, elektrické zařízení pro dálkové ovládání,
dálkové ovládání železničních uzlů, též elektrodynamická
zařízení pro ně, dálkové řízení signalizace, distribuční
přístroje i automatické, indikátory elektrické i
automatické, indikátory ztrát elektrické energie,
mechanizmy pro turnikety, měřicí přístroje a zařízení i
přesné, mlhové signály s výjimkou výbušných, návěstí,
návěstí signalizační, světelná nebo mechanická či lucerny,
odrušovače, panely signalizační světelné nebo mechanické,
pojistky, jističe, elektrická zařízení jako prostředky pro
prevenci dopravních nehod, programy operačních systémů,
přepínače a řadiče článků, přerušovače a vypínače,
radiotelefonní a radiotelegrafická zařízení, rozvodné, řídicí,
spínací a kontrolní panely, pulty a skříně, světelná
signalizace a značení, transformátory, vysílací zařízení a
vysílačky, vysokofrekvenční přístroje, elektrické
zabezpečovací zařízení proti krádeži, zavírače dveří
elektrické, zvonky elektrické signalizační a poplašné,
zvukové výstražné znamení v mlze nevýbušné,
bezpečnostní zařízení pro železnici a železniční dopravu,
reléové, napaječové a elektronické stojany, ovládací stoly,
indikační desky a veškeré prvky staničních, traťových a
spádovištních zabezpečovacích a automatizačních zařízení,

vlakové zabezpečovače ATC, elektromotorické
přestavníky, mechanické přestavníky, skříně pro
železniční zabezpečovací zařízení, přípojové venkovní
skříně, traťové telefonní objekty, elektrická zařízení
včetně závor pro železniční přejezdy, světelné výstražníky
pro železniční přejezdy, telefonní zapojovače, řadiče pro
silniční signalizaci, světelná návěstidla, rozvaděče též
automatické i vysokého napětí; (36) pronájem nebytových
prostor, nemovitostí; (37) stavby a opravy, též demolice,
instalace, montáže, servis, údržba, revize a kontrola včetně
jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich
odstraňování zejména v oblasti dopravy, elektrických a
elektronických zařízení, strojů a přístrojů, dopravních
zařízení též elektrických, trakčních vozidel, motorových
vozidel a sdělovací techniky, montážní práce interní i
externí včetně kabelizací, kopáčské a zemní práce, opravy
motorových vozidel, provádění protlaků pod
komunikacemi a tratěmi, pronájem stavebních
mechanizmů, stavební práce s autojeřáby pro potřeby
železnice, truhlářské práce spadající do této třídy,
zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních
zařízení, zámečnictví; (39) doprava, pronájem vagonů,
silniční motorová doprava, služby v dopravě a přepravě,
železniční doprava; (40) truhlářství (zpracování dřeva),
broušení a leštění kovů, galvanizérství, kovoobrábění,
nástrojařství; (41) školicí a výchovná činnost zejména v
oboru sdělovací, zabezpečovací, požární a signalizační
techniky a v dopravě; (42) geodézie, geodetické práce a
zeměměřičká činnost, dopravní měření zejména pro
potřeby železnice, hostinská činnost, průzkumy a studie
technické, též projektová činnost, zejména pro potřeby
železnice, projektování elektrických a elektronických
zařízení, provádění zkoušek výrobků zabezpečovací,
sdělovací a automatizační techniky externí i interní, tvorba
a poskytování software, poskytování technických služeb k
ochraně majetku a osob zejména v dopravě, odborné
porady a inženýrská činnost včetně expertiz v oblasti
dopravy, sdělovací, zabezpečovací, signalizační techniky a
dopravy, počítačové systémové analýzy, poradenství v
oblasti bezpečnosti dopravy, programy počítačů a jejich
údržba, pronájem software, vývoj a výzkum nových
výrobků a zařízení v oblasti dopravy.

(9) zařízení a přístroje pro záznam, reprodukci a přenos
zvuku i obrazu, včetně veškeré výpočetní techniky a
příslušenství k těmto zařízením a přístrojům, zvukové
obrazové i kombinované záznamy ve formě disků,
minidisků, čipů, kazet, software a počítačové programy;
(37) instalace, opravy a servis výpočetní techniky; (42)
poskytování software, tvorba software na zakázku,
technická poradenská činnost a odborné konzultace v
oblasti výpočetní techniky.

(511)

(511)

6, 7, 9, 36, 37, 39, 40, 41, 42

9, 37, 42

O 150017

O 150018

(210)

(210)

(730)

(730)

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 5/3146, Praha 10,
Česká republika

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 5/3146, Praha 10,
Česká republika

(510)

(510)
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17.12.1999

17.12.1999

17.12.1999

17.12.1999

17.12.1999

17.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

17.12.1999

17.12.1999

17.12.1999

17.12.1999

17.12.1999

17.12.1999

(540) MORAVIA DRINK JIHA

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Čmejla Vladimír, patentový zástupce, Rašínovo
nábř. 54, Praha 2

Ing. Čmejla Vladimír, patentový zástupce, Rašínovo
nábř. 54, Praha 2

RNDr. Halaxová Zdeňka, TETRAPAT, tř. Svobody
22, Olomouc

Ing. Kepáková Jana, patentová zástupkyně, Na
chobotě 1343, Praha 6 - Řepy

Ing. Zeithammer Vladimír, MENTA, patentová a
známková kancelář, Východní 2, Karlovy Vary

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(32) nealkoholické nápoje, zejména perlivé nealkoholické
sekty; (33) alkoholické nápoje, zejména vína.

(7) stroje, čerpadla a jejich části; (37) stavby a opravy,
výstavba vodohospodářských a ekologických staveb jako
investiční celků, úpraven vod, čistíren odpadních vod,
čerpacích stanic a inženýrských sítí, dodávka a montáž
technologických zařízení pro vodohospodářské a
ekologické investiční celky; (42) projektová a inženýrská
činnost v oblasti vodohospodářských zařízení,
inženýrských sítí, úpraven vod, čerpacích stanic, čistíren
odpadních vod, ekologických staveb a jiných investičních
celků, porady a konzultace v oboru vodního hospodářství a
ekologie, geodetické práce.

(12) letadla; (35) pomoc při řízení obchodní činnosti a
obchodní poradenství v oblasti civilního letectví, reklama -
propagace; (37) údržba a opravy letadel a letecké techniky;
(39) letecká doprava, služby v letecké dopravě, pronájem
letadel, skladování letadel, vyhlídkové lety; (41) výcvik -
letecká škola a služby související, půjčování sportovních
zařízení; (42) fotografování - letecké snímkování.

(37) stavby a opravy staveb, služby ve stavebnictví,
zejména stavby a opravy staveb využívající především
solární energie (optické rastry); (41) výchovná a zábavní
činnost, zejména pořádání seminářů a výchovná činnost s
ekologickým  tématickým zaměřeněním; (42) různé služby,
zejména expertní a projektová činnost v oblasti ekologie a
stavebnictví s akcentem na využívání alternativních zdrojů
energie, inženýrské služby týkající se odhadů, výzkumu a
sestavování posudků.

(1) technologické přísady pro masný průmysl, tj. kutrovací
combi směsi, přípravky k výrobě šunek a uzených mas,
přípravky prodlužující údržnost masných výrobků, látky
pro namáčení kůží, rostlinné a živočišné bílkoviny,
startovací kultury; (30) koření a kořenící směsi, tekuté
esence koření; (42) poradenská činnost v oblasti
potravinářství.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

32, 33

7, 37, 42

12, 35, 37, 39, 41, 42

37, 41, 42

1, 30, 42

35, 41, 42

O 150019

O 150020

O 150038

O 150042

O 150044

O 150050

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Pavel Jambor - ONLY soft, Vrchlického 277, Žatec,
Česká republika

Jiha - Jiří Hanzl, Česká 3, Mikulov, Česká republika

VODIS Olomouc, s.r.o., Tovární 41, Olomouc,
Česká republika

F AIR spol. s r.o., LETIŠTĚ BENEŠOV,
NESVAČILY, Česká republika

ENKI, o.p.s., Dukelská 145, Třeboň, Česká republika

Müller Food Additive, s.r.o., Horní Žďár 45, Ostrov,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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20.12.1999

20.12.1999

20.12.1999

20.12.1999

20.12.1999

20.12.1999

20.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

20.12.1999

20.12.1999

20.12.1999

20.12.1999

20.12.1999

20.12.1999

20.12.1999

(540)

(540)

(540)

(540)

MISTANO

CONTRAX

WIBO

LEILANI

(740)

(740)

Patentservis Praha a.s., Jívenská 1273/1, Praha 4

Mgr. Petra de Brantes, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(35) činnost public relations, reklamní a propagační
činnost, pořádání výstav a veletrhů pro obchodní a
reklamní účely, rozšiřování reklamních materiálů (letáky),
zprostředkování nákupu a prodeje reklamních výrobků;
(41) pořádání sportovních a kulturních akcí; (42) grafické
práce, grafický design.

(9) kopírovací zařízení a stroje fotografické, elektronické a
termické; (16) kopírovací stroje (cyklostyly); (37)
instalace a opravy elektronických zařízení.

(3) pomáda, lesk na rty - kosmetický výrobek (barevné
odstíny); (5) pomáda, lesk na rty - farmaceutický výrobek
- léčivé, preventivní účinky (obsahuje vitamíny, bylinky,
včelí vosk).

(3) pomády a lesky na rty pro kosmetické účely; (5)
pomády a lesky na rty pro lékařské účely; (35) poradenská
a zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu.

(3) pomáda na rty, lesk na rty -  kosmetický výrobek
(barevné odstíny); (5) pomáda na rty, lesk na rty -
farmaceutický výrobek - léčivé, preventivní účinky
(obsahuje vitamíny, bylinky, včelí vosk).

(25) oděvy, pokrývky hlavy, obuv včetně obuvi sportovní
a pro volný čas, oděvy pro volné chvíle, sport a pláž,
oblečení pro surfing, košile, trička, tenké bundy, tílka,
dámské rovné vestičky, vesty, blůzy, kabáty, saka, svetry,
podprsenky, pulovery, sukně, šaty, kalhoty, plážové šaty,
tenké tepláky, šortky, střevíce, atletická obuv, tretry,
sandály, plážová obuv, ponožky, opasky, klobouky, čepice,
kšilty, plavky a oblečení do deště.

(29) mléko, máslo, sýry, tvaroh, mléčné výrobky.

(30) zmrzliny krémové, zmrzliny na bázi vody, mražené
cukrovinky, přípravky k výrobě shora uvedeného zboží,
vše ve třídě 30.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 16, 37

3, 5

3, 5, 35

3, 5

25

29

30

O 150067

O 150068

O 150070

O 150071

O 150087

O 150088

O 150089

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

BRAHMA, s.r.o., Střelničná 1680/8, Praha 8, Česká
republika

Silver Servis, s.r.o., Komínská 11, Brno, Česká
republika

CONTRAX s.r.o., Srbská 53, Brno, Česká republika

CONTRAX s.r.o., Srbská 53, Brno, Česká republika

CONTRAX s.r.o., Srbská 53, Brno, Česká republika

Quiksilver, Inc., 152020 Graham Street, Huntington
Beach, Spojené státy americké, California

PAVEL NECHYBA, spol.s r.o., Poděbradova 22,
Pelhřimov, Česká republika

UNILEVER N.V., Weena 455, Rotterdam, Holandsko

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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20.12.1999

20.12.1999

21.12.1999

21.12.1999

21.12.1999

21.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

20.12.1999

20.12.1999

21.12.1999

21.12.1999

21.12.1999

21.12.1999

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

FLOXYFRAL

ALFAMIX

BETAMIX

DELTAKRYL

ALFAFORM

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Korejzová Zdeňka, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

JUDr.Ing. Milan Hořejš, Národní 32, Praha 1

Ziegrosser Miroslav, Novotný, Ziegrosser a partner,
Terronská 21, Praha 6

Ziegrosser Miroslav, Novotný, Ziegrosser a partner,
Terronská 21, Praha 6

Ziegrosser Miroslav, Novotný, Ziegrosser a partner,
Terronská 21, Praha 6

(540)

(5) farmaceutické přípravky.

(12) automobily, jejich části a součásti.

(2) barvy, laky, nátěrové hmoty všeho druhu, barviva,
mořidla, ochranné prostředky proti korozi a pro dřevo,
lepidla pro barvy, přírodní pryskyřice, pigmenty, tmely
sklenářské; (17) kaučuk, gutaperča, guma, asbest, slída a
výrobky z těchto materiálů patř. do tř. 17, polotovary z
plastických hmot, veškeré materiály, těsnící, ucpávkové a
izolační, bariéry proti znečištění a na ochranu proti
teplotě, zvuku a proti jiným fyzikálním a chemickým
vlivům, izolační obklady a desky, izolační fólie, ohebné
nekovové hadice, asbestová lepenka, lepící pásky patř. do
tř. 17, izolační nátěry a omítky, pryskyřice (polotovary),
tmely těsnící a izolační; (19) veškerý nekovový stavební
materiál a konstrukce, malty, omítkoviny, štukatérské
profily, překližky, cementy, písek, šalování, dehet, desky z
cementu a podobných stavebních hmot, dlaždice, stavební
kámen přírodní a umělý, suroviny pro keramiku, korek
lisovaný, stavební obklady a podlahy, stavební příčky,
sádra, sádrokartóny, štěrk, stavební sklo a dřevo, vápno.

(2) barvy, laky, nátěrové hmoty všeho druhu, barviva,
mořidla, ochranné prostředky proti korozi a pro dřevo,

lepidla pro barvy, přírodní pryskyřice, pigmenty, tmely
sklenářské; (17) kaučuk, gutaperča, guma, asbest, slída a
výrobky z těchto materiálů patř. do tř. 17, polotovary z
plastických hmot, veškeré materiály, těsnící, ucpávkové a
izolační, bariéry proti znečištění a na ochranu proti
teplotě, zvuku a proti jiným fyzikálním a chemickým
vlivům, izolační obklady a desky, izolační fólie, ohebné
nekovové hadice, asbestová lepenka, lepící pásky patř. do
tř. 17, izolační nátěry a omítky, pryskyřice (polotovary),
tmely těsnící a izolační; (19) veškerý nekovový stavební
materiál a konstrukce, malty, omítkoviny, štukatérské
profily, překližky, cementy, písek, šalování, dehet, desky z
cementu a podobných stavebních hmot, dlaždice, stavební
kámen přírodní a umělý, suroviny pro keramiku, korek
lisovaný, stavební obklady a podlahy, stavební příčky,
sádra, sádrokartóny, štěrk, stavební sklo a dřevo, vápno.

(2) barvy, laky, nátěrové hmoty všeho druhu, barviva,
mořidla, ochranné prostředky proti korozi a pro dřevo,
lepidla pro barvy, přírodní pryskyřice, pigmenty, tmely
sklenářské; (17) kaučuk, gutaperča, guma, asbest, slída a
výrobky z těchto materiálů patř. do tř. 17, polotovary z
plastických hmot, veškeré materiály, těsnící, ucpávkové a
izolační, bariéry proti znečištění a na ochranu proti
teplotě, zvuku a proti jiným fyzikálním a chemickým
vlivům, izolační obklady a desky, izolační fólie, ohebné
nekovové hadice, asbestová lepenka, lepící pásky patř. do
tř. 17, izolační nátěry a omítky, pryskyřice (polotovary),
tmely těsnící a izolační; (19) veškerý nekovový stavební
materiál a konstrukce, malty, omítkoviny, štukatérské
profily, překližky, cementy, písek, šalování, dehet, desky z
cementu a podobných stavebních hmot, dlaždice, stavební
kámen přírodní a umělý, suroviny pro keramiku, korek
lisovaný, stavební obklady a podlahy, stavební příčky,
sádra, sádrokartóny, štěrk, stavební sklo a dřevo, vápno.

(2) barvy, laky, nátěrové hmoty všeho druhu, barviva,
mořidla, ochranné prostředky proti korozi a pro dřevo,
lepidla pro barvy, přírodní pryskyřice, pigmenty, tmely
sklenářské; (17) kaučuk, gutaperča, guma, asbest, slída a
výrobky z těchto materiálů patř. do tř. 17, polotovary z
plastických hmot, veškeré materiály, těsnící, ucpávkové a
izolační, bariéry proti znečištění a na ochranu proti
teplotě, zvuku a proti jiným fyzikálním a chemickým
vlivům, izolační obklady a desky, izolační fólie, ohebné
nekovové hadice, asbestová lepenka, lepící pásky patř. do
tř. 17, izolační nátěry a omítky, pryskyřice (polotovary),
tmely těsnící a izolační; (19) veškerý nekovový stavební
materiál a konstrukce, malty, omítkoviny, štukatérské
profily, překližky, cementy, písek, šalování, dehet, desky z
cementu a podobných stavebních hmot, dlaždice, stavební

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

5

12

2, 17, 19

2, 17, 19

2, 17, 19

2, 17, 19

O 150090

O 150091

O 150110

O 150111

O 150112

O 150113

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. van Houtenlaan
36, Weesp, Holandsko

NIPPON KAYAKU KABUSHIKI KAISHA, 11-2,
Fujimi 1-chome, Tokyo, Japonsko

STOMIX s.r.o., Žulová 178, Česká republika

STOMIX s.r.o., Žulová 178, Česká republika

STOMIX s.r.o., Žulová 178, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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21.12.1999

21.12.1999

21.12.1999

21.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

21.12.1999

21.12.1999

21.12.1999

21.12.1999

(540) BLIZARD

(740)

(740)

(740)

(740)

Ziegrosser Miroslav, Novotný, Ziegrosser a partner,
Terronská 21, Praha 6

Ziegrosser Miroslav, Novotný, Ziegrosser a partner,
Terronská 21, Praha 6

Ing. Kendereški Dušan, patentový zástupce, Lidická
51, Brno

Ing. Soukup Petr, Patentová kancelář, Švédská 3,
Olomouc

(540)

(540)

kámen přírodní a umělý, suroviny pro keramiku, korek
lisovaný, stavební obklady a podlahy, stavební příčky,
sádra, sádrokartóny, štěrk, stavební sklo a dřevo, vápno.

(2) barvy, laky, nátěrové hmoty všeho druhu, barviva,
mořidla, ochranné prostředky proti korozi a pro dřevo,
lepidla pro barvy, přírodní pryskyřice, pigmenty, tmely
sklenářské; (17) kaučuk, gutaperča, guma, asbest, slída a
výrobky z těchto materiálů patř. do tř. 17, polotovary z
plastických hmot, veškeré materiály, těsnící, ucpávkové a
izolační, bariéry proti znečištění a na ochranu proti
teplotě, zvuku a proti jiným fyzikálním a chemickým
vlivům, izolační obklady a desky, izolační fólie, ohebné
nekovové hadice, asbestová lepenka, lepící pásky patř. do
tř. 17, izolační nátěry a omítky, pryskyřice (polotovary),
tmely těsnící a izolační; (19) veškerý nekovový stavební
materiál a konstrukce, malty, omítkoviny, štukatérské
profily, překližky, cementy, písek, šalování, dehet, desky z
cementu a podobných stavebních hmot, dlaždice, stavební
kámen přírodní a umělý, suroviny pro keramiku, korek
lisovaný, stavební obklady a podlahy, stavební příčky,
sádra, sádrokartóny, štěrk, stavební sklo a dřevo, vápno.

(9) elektronická a elektrická zařízení, zejména
telekomunikační přístroje a zařízení, elektronické
publikace, magnetické, optické a magnetooptické nosiče
dat, například CD-WORM, CD-ROM, magnetické karty,
magnetické páskové jednotky, data na magnetických,
optických a magnetooptických nosičích, periferní zařízení
a příslušenství pro počítače, například modemy všeho
druhu, monitory, tiskárny, klávesnice, paměti pro počítače,
počítačový software, počítačový hardware, procesory,
externí a interní jednotky CD-ROM, diskové jednotky,
síťové, zvukové, grafické karty, radiotelefonní zařízení,
radiotelegrafická zařízení, sítě výpočetní techniky a jejich
části, sítě pro přenos dat, telekomunikační sítě, telefonní
přístroje, telegrafická zařízení, vysílací zařízení, vysílače
elektronických signálů, zařízení pro zpracování signálů;
(38) telekomunikační služby, například telefonní
komunikace, počítačová komunikace, počítačové
terminály, posílání zpráv, elektronická pošta, pronájem
přístrojů na přenos zpráv, pronájem přístrojů a zařízení na

přenos informací, přenos zpráv a obrazových informací
pomocí počítače, telekomunikační informace, telefonické
služby, komunikace pomocí telefonu, zřizování účelových
a privátních sítí, zřizování a provozování radiotelefonních
sítí, propojování sítí, poskytování služeb datových sítí,
provozování veřejných i neveřejných datových sítí,
připojování elektrických přístrojů a zařízení a jejich
začleňování do sítí, provozování veřejných telefonních
automatů, služby poskytované integrovanou digitální sítí;
(42) služby výpočetní techniky, například tvorba softwaru,
například vytváření, instalace, spouštění a aktualizace
počítačových programů, vybavování korespondence na
počítačích, poradenská činnost v obalsti počítačového
hardwaru, projektová činnost, tvorba bází dat, poradenství
v oblasti hardwaru a softwaru, pronájem počítačů a
telekomunikačních přístrojů a zařízení, automatizované
zpracování bází dat, výzkumné a inženýrské práce v oblasti
telekomunikační a výpočetní techniky,
zprostředkovatelská činnost v oblasti informací a služeb
výpočetní techniky.

(12) jízdní kola závodní, cestovní, sportovní, trekingová,
horská a dětská, součástky, vybavení a doplňky jízdních
kol, zejména rámy, vidlice, ráfky, řídítka, představce,
měniče, přesmykače, brzdy, převodníky, kliky, středová a
hlavová složení, pedály, sedla, blatníky, nosiče zavazadel,
náboje kol; (18) vybavení pro sport, turistiku a cestování,
např. batohy, kabely, torby, vaky, tašky pro horolezce,
lovce, turisty, školáky a studenty, tašky a kabely plážové,
nákupní, cestovní, ledvinky; (25) textilní výrobky, např.
spodní prádlo, trenýrky, trika, body, dresy, čepice a jiné
textilní pokrývky hlavy, zejména sportovní, návleky pro
lyžaře a orientační běžce, sportovní oděvní doplňky a
sportovní a cvičební obuv, rukavice; (28) tělocvičné náčiní
a nářadí, sportovní potřeby, nářadí pro zimní sporty, tenis
a další sportovní hry, např. lyže, tenisové rakety, zboží
plážové a koupací, zařízení a nářadí pro fitness, posilování
a domácí cvičení, sportovní cyklistické rukavice, potřeby a
vybavení pro surfing, vodní lyžování a ostatní vodní
sporty, sportovní potřeby nezařazené v jiných třídách.

(511)

(511)

(511)

(511)

2, 17, 19

9, 38, 42

12, 18, 25, 28

12, 18, 25, 28

O 150114

O 150132

O 150138

O 150139

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

STOMIX s.r.o., Žulová 178, Česká republika

STOMIX s.r.o., Žulová 178, Česká republika

INTERBELL, s.r.o., Čechyňská 9, Brno, Česká
republika

Ing. Vlček Miroslav, ul. Olpran 339/1, Samotišky,
Česká republika

(510)

(510)

(510)
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21.12.1999

21.12.1999

21.12.1999

21.12.1999

22.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

21.12.1999

21.12.1999

21.12.1999

21.12.1999

22.12.1999

(740)

(740)

(740)

Ing. Soukup Petr, Patentová kancelář, Švédská 3,
Olomouc

Ing. Pitrman Přemysl, Brichtova 813, Praha 5

Ing. Pitrman Přemysl, Brichtova 813, Praha 5

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(12) jízdní kola závodní, cestovní, sportovní, trekingová,
horská a dětská, součástky, vybavení a doplňky jízdních
kol, zejména rámy, vidlice, ráfky, řídítka, představce,
měniče, přesmykače, brzdy, převodníky, kliky, středová a
hlavová složení, pedály, sedla, blatníky, nosiče zavazadel,
náboje kol; (18) vybavení pro sport, turistiku a cestování,
např. batohy, kabely, torby, vaky, tašky pro horolezce,
lovce, turisty, školáky a studenty, tašky a kabely plážové,
nákupní, cestovní, ledvinky; (25) textilní výrobky, např.
spodní prádlo, trenýrky, trika, body, dresy, čepice a jiné
textilní pokrývky hlavy, zejména sportovní, návleky pro
lyžaře a orientační běžce, sportovní oděvní doplňky a
sportovní a cvičební obuv, rukavice; (28) tělocvičné náčiní
a nářadí, sportovní potřeby, nářadí pro zimní sporty, tenis
a další sportovní hry, např. lyže, tenisové rakety, zboží
plážové a koupací, zařízení a nářadí pro fitness, posilování
a domácí cvičení, sportovní cyklistické rukavice, potřeby a
vybavení pro surfing, vodní lyžování a ostatní vodní
sporty, sportovní potřeby nezařazené v jiných třídách.

(31) krmiva.

(31) krmiva.

(35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení
obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské
práce; (38) poskytování připojení na síť internet,
předávání zpráv elektronickou poštou, komunikace
prostřednictvím internetu; (41) výchova, vzdělávání; (42)
programování pro počítače.

(35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení
obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské
práce; (38) poskytování připojení na síť internet,
předávání zpráv elektronickou poštou, komunikace
prostřednictvím internetu; (41) výchova, vzdělávání; (42)
programování pro počítače.

(36) investorská činnost ve stavebnictví; (37) provádění

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

31

31

35, 38, 41, 42

35, 38, 41, 42

36, 37, 42

O 150142

O 150143

O 150214

O 150215

O 150222

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Ing. Vlček Miroslav, ul. Olpran 339/1, Samotišky,
Česká republika

FITMIN a.s., Helvíkovice 90, Žamberk, Česká
republika

FITMIN a.s., Helvíkovice 90, Žamberk, Česká
republika

ELINE a.s., Na pankráci 121, Praha 4, Česká republika

ELINE a.s., Na Pankráci 121, Praha 4, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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22.12.1999

22.12.1999

22.12.1999

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

22.12.1999

22.12.1999

(740)

(740)

Ing. Zeithammer Vladimír, MENTA, patentová a
známková kancelář, Východní 2, Karlovy Vary

Pacl Václav, patentový zástupce, Okrajová 4a,
Havířov - Podlesí

(590) Barevná

(540)

(540)

staveb, rekonstrukce staveb, demolice staveb, inženýrská
činnost ve stavebnictví; (42) projektová činnost ve
výstavbě, výkon zeměměřičských činností, ověřování
geodetických prací.

(6) obecné kovy v surovém a polozpracovaném stavu a
jejich slitiny, ocel, zejména konstrukční, lehké kovy, kovy
tvarované různým způsobem, lisované, tažené, 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, zdí a
příček, zásobníky a kontejnery, napínací třmeny, kovové
nosníky, ocelové konstrukce nepřenosné a stavební
ocelové dílce, kovové krovy, stavební kovová vazba,
tvarované trámce, ocelové stožáry, ocelový a tažený
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
materiáy, 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, ozubnice, kovové
římsy a tašky, kovové materiály pro železnice, např.
kolejnice, kolejnicové soupravy, výhybky a spojky,
kovové palety pro skladování, manipulaci a dopravu; (37)
instalace, montáž, demontáž, údržba a opravy
technologických zařízení ve strojírenství a metalurgickém
průmyslu, montáž, demontáž, údržba a opravy stavebních i
technologických ocelových konstrukcí, zejména ocelových
konstrukcí hal, dopravních, potrubních a kabelových
mostů, též pěších lávek, jeřábových drah a mostových
jeřábů, vyhrazených ocelových kostrukcí železniční
dopravy ČD a zařízení průmyslu kovového odpadu,
montáž, demontáž, údržba a opravy zařízení chemického,
potravinářského a zpracovatelského průmyslu, papíren a
celulózek, stavba objektů občanské vybavenosti, včetně
kotelen všech typů, výstavba aglomerací a staveb
průmyslových podniků, provádění ekologických staveb
včetně čistíren odpadních vod, montáž, demontáž, údržba
opravy potrubních řádů a rozvodů s příslušenstvím všech
médií, včetně hydraulických, pneumatických a mazacích,
montáž, demontáž, údržba a opravy vyhrazených
plynových zařízení a stabilních tlakových nádob,
kompresorových a regulačních stanic topných plynů,

domovních plynovodů (svítiplyn, zemní plyn, propan
butan), průmyslových plynovodů (svítiplyn, zemní plyn,
technické plyny), nízkotlakých a silnotlakých plynovodů
pro veřejný rozvod, plynových spotřebičů, plynových pecí
a kotlů bez omezení výkonu, 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, stavba lešení, instalatérské
a izolační práce, elektroinstalace, instalace topení, montáž
klimatizace, kladení potrubí, vodo- a plyno- instalace,
zámečnictví, údržbářské práce, inženýrské stavební práce,
provádění staveb včetně případných změn, opravy domů,
demolice budov, instalace zařízení pro odsířování
elektráren; (40) zpracování kovů a jejich úprava, zvláště
povrchová ochrana ocelových konstrukcí, obrábění a
tváření, zejména frézování, řezání, hoblování, vrtání,
broušení, svařování a pálení, kovářské práce, též kalení,
pokovování, kovovýroba, zejména výroba nádrží,
zásobníků, kontejnerů, kovových konstrukcí a jejich částí,
rekonstrukce stávajících technologických linek na vyšší
technické parametry; (42) dozor a technická inspekce,
inženýrské práce, znalecké posudky a expertizy,
konstruktérské a projekční činnost zejména ve strojírenství
a ve výstavbě, technické poradenství a vypracovávání
posudků, měření okamžitého mechanického napětí, revize
a zkoušky technologických zařízení metalurgického
průmyslu, revize a zkoušky stavebních i technologických
ocelových konstrukcí, zejména ocelových konstrukcí hal,
dopravních a potrubních mostů, jeřábových drah a
mostových jeřábů, vyhrazených ocelových kosntrukcí
železniční dopravy ČD, revize potrubních řádů a rozvodů s
příslušenstvím všech médií, včetně hydraulických,
pneumatických a mazacích, revize vyhrazených plynových
zařízení a stabilních tlakových nádob, kompresorových a
regulačních stanic topných plynů, domovních plynovodů
(svítiplyn, zemní plyn, propan butan), nízkotlakých a
silnotlakých plynovodů pro veřejný rozvod, plynových
spotřebičů, plynových pecí a kotlů bez omezení výkonu.

(6) umělecká díla z obecných kovů; (11) svítidla; (14)
šperky, hodinky, spony do kravat, bižuterie; (19) umělecká
díla z kamene, betonu a mramoru; (20) umělecká díla ze
dřeva, vosku, sádry nebo umělých hmot, umělecké
truhlářské výrobky, nábytek; (21) nádoby na použití v
domácnosti nebo v kuchyni, s výjimkou nádob z drahých
kovů, nádobí, s výjimkou nádobí z drahých kovů, hřebeny,
svícny, s výjimkou svícnů z drahých kovů; (42) design
průmyslový, desing interiérový, projektová činnost.

(511)

(511)

6, 37, 40, 42

6, 11, 14, 19, 20, 21, 42

O 150230

O 150244

O 150257

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

KV engineering spol. s r.o., Závodu míru 584,
Karlovy Vary - Stará Role, Česká republika

TABBRA, spol. s r.o., Lidická 40, Ostrava -
Vítkovice, Česká republika

Škorpilová Barbora, Na Krocínce 41/445, Praha 9,
Česká republika

(510)

(510)
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22.12.1999

22.12.1999

22.12.1999

22.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

22.12.1999

22.12.1999

22.12.1999

22.12.1999

22.12.1999

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

XPRESS-ON

KRAKONOŠ

Z KRAKONOŠOVY
ZAHRÁDKY

RÝBRCOUL

RÜBEZAHL

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní třída 32, Praha
1

Müller Václav, patentový zástupce, Filipova 2016,
Praha 4

Müller Václav, patentový zástupce, Filipova 2016,
Praha 4

Müller Václav, patentový zástupce, Filipova 2016,
Praha 4

(9) příslušenství pro komunikační aparáty, zejména
mikrofony, reproduktory, barevné kryty, pouzdra, pláště-
vrámci této třídy, antény, baterie, dobíječe baterií a
stojánky na stoly-v rámci této třídy, části a díly výše
uvedeného zboží.

(5) bylinné čaje, bylinné směsi s léčebnými účinky; (30)
čaj, čajové koncentráty, čajové extrakty; (32) vody
minerální a šumivé a jiné nealkoholické nápoje, sirupy a
jiné přípravky k přípravě nápojů, ovocné šťávy a nápoje z
ovocných šťáv.

(5) výrobky dietetické, pro léčebné účely, bylinné čaje,
bylinné směsi, 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; (29) maso, ryby,
drůbež, zvěřina, 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,
káva, čaj, čajové koncentráty, čajové extrakty, kakao,
cukr, rýže, kávové náhražky, med, sirup melasový, droždí
pro kynutí, sůl, hořčice, ocet, omáčky, koření, led pro
osvěžení, obilné vločky, výrobky na bázi sušené
bramborové kaše, pšeničné mouky, nativních a
modifikovaných škrobů, jako bramborové těsto v prášku,
zmrzliny, 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.

(5) výrobky dietetické, pro léčebné účely, bylinné čaje,
bylinné směsi, 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; (29) maso, ryby,
drůbež, zvěřina, 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,
káva, čaj, čajové koncentráty, čajové extrakty, kakao,
cukr, rýže, kávové náhražky, med, sirup melasový, droždí
pro kynutí, sůl, hořčice, ocet, omáčky, koření, led pro
osvěžení, obilné vločky, výrobky na bázi sušené
bramborové kaše, pšeničné mouky, nativních a
modifikovaných škrobů, jako bramborové těsto v prášku,
zmrzliny, 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.

(5) výrobky dietetické, pro léčebné účely, bylinné čaje,
bylinné směsi, 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; (29) maso, ryby,
drůbež, zvěřina, 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 výrovky všeho druhu,
káva, čaj, čajové koncentráty, čajové extrakty, kakao,
cukr, rýže, kávové náhražky, med, sirup melasový, droždí
pro kynutí, sůl, hořčice, ocet, omáčky, koření, led pro
osvěžení, obilné vločky, výrobky na bázi sušené

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9

5, 30, 32

5, 29, 30, 32, 33

5, 29, 30, 32, 33

5, 29, 30, 32, 33

O 150262

O 150263

O 150264

O 150265

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

Nokia Mobile Phones Ltd., Keilalahdentie 4, Espoo,
Finsko

HUSPEK DESIGN CENTRUM s.r.o., Náměstí 1.máje
38, Hostinné, Česká republika

HUSPEK DESIGN CENTRUM s.r.o., Náměstí 1.máje
38, Hostinné, Česká republika

HUSPEK DESIGN CENTRUM s.r.o., Náměstí 1.máje
38, Hostinné, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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22.12.1999

22.12.1999

22.12.1999

22.12.1999

23.12.1999

23.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

22.12.1999

22.12.1999

22.12.1999

22.12.1999

23.12.1999

23.12.1999

(740)

(740)

(740)

(740)

Müller Václav, patentový zástupce, Filipova 2016,
Praha 4

Darník Rudolf, patentový zástupce, Vikova 1145,
Praha 4

Ing. Kratochvíl Václav, Husníkova 2082, Praha 5

RNDr. Halaxová Zdeňka, TETRAPAT, tř. Svobody
22, Olomouc

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

bramborové kaše, pšeniční mouky, nativních a
modifikovaných škrobů, jako bramborové těsto v prášku,
zmrzliny, 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.

(2) barvy, laky, antikorozní a impregnační nátěry; (37)
povrchové úpravy objektů, zejména interiérů a exteriérů
budov, malířské a natěračské služby, úpravy a opravy
otvorových prvků a jejich součástí, služby instalatérské a
údržbářské v oblastech sanitární techniky, rozvodů vody,
elektřiny, plynu, služby klempířské, keramické obklady a
dlažby, podlahy, úklidové služby, čištění interiérů budov,
zejména oken, podlah, koberců, nábytku, čištění exteriérů.

(25) pánská konfekce - oděvy; (40) pánská konfekce - šití
oděvů.

(19) beton, cement, cihly, dlažba nekovová, trubky pro
drenáže nekovové, hlína na cihly, kámen, kamenina,
suroviny pro keramiku, nekovové střešní krytiny,
nekovové obklady stěn, nekovové stavební panely,
stavební hmoty nekovové, tvárnice; (35)
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb,
kancelář dovozní a vývozní, pomoc při řízení obchodních a
průmyslových podniků, odborné obchodní poradenství,
průzkum trhu, předvádění zboží, propagace; (40) pálení
keramiky.

(25) oblečení pro sport, pobyt a práci v přírodě; (35)
reklamní a propagační akce, zprostředkování obchodu a
služeb spadajících do této třídy; (41) tvorba a realizace
výchovných, vzdělávacích, zábavných, relaxačních a
rekondičních programů pro jednotlivce a skupiny, děti,
mládež a dospělé metodou založenou na spojení fyzické a
duševní aktivity probíhající obvykle v přírodním prostředí,
metoda praktické realizace pupadových studií obvykle v
přírodním prostředí.

(37) klempířské a pokrývačské práce; (41) výuková a
vzdělávací činnost, školící středisko stavebních řemesel.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

2, 37

25, 40

19, 35, 40

25, 35, 41

37, 41

6, 20, 40

O 150310

O 150330

O 150333

O 150337

O 150343

O 150344

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

HUSPEK DESIGN CENTRUM s.r.o., Náměstí 1.máje
38, Hostinné, Česká republika

Václav Jaroš stavební údržba, Bubenečská 25/347,
Praha 6, Česká republika

Vrabec Josef, Zbýšovská 812, Praha 9 - Újezd nad
lesy, Česká republika

CL s.r.o., Sladkovského nám. 525/1, Praha 3, Česká
republika

OTDOOR & TRAINING s.r.o., Jiráskova 1178,
Strakonice, Česká republika

Mlýnek Richard, Dvořákova 42, Opava, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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23.12.1999

23.12.1999

23.12.1999

27.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

23.12.1999

23.12.1999

23.12.1999

27.12.1999

(540)

(540)

BETAFORM

VASILKA

(740)

(740)

(740)

Ing. Jandová Marie, Nerudova 1095, Kuřim

JUDr. Korejzová Zdeňka, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

Ziegrosser Miroslav, Novotný, Ziegrosser a partner,
Terronská 21, Praha 6

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(6) barely (kovové), bazény (kovové), bečky (kovové),
bedny (kovové), bezpečnostní schránky, dlažba (kovová),
drátěné pletivo, dráty z obecný kovů, držadla (kovová),
dveře kovové, dveřní kliky (kovové), dveřní kování,
dveřní rámy (kovové), kabiny (kovové) na převlékání,
kabiny (kovové) na stříkání barev, kádě (kovové), kolečka
pro nábytek (kovová), konstrukce (kovové), kování
(stavební), kování pro nábytek (kovové), kovová škrabadla
na obuv, kovové nádoby na skladování a přepravu, lišty
vodicí (kovové), madla (kovová), nádrže (kovové),
kovové bedny na nářadí, kovové skříňky na nářadí,
obložení stavební (kovová), ohrady (kovové), okapní žlaby
(kovové), okapové roury (kovové), okenice (kovové),
oplocení kovové, palety (kovové manipulační), palety
(kovové přepravní), palety (kovové nakládací), panely
stavební (kovové), pokladničky (kovové), poštovní
schránky (kovové), prahy (kovové), schodiště (kovová),
schody (kovové), skleníkové konstrukce (kovové), skříně
(kovové), skříňky (kovové), stavební konstrukce
(kovové), stoly se svěráky (kovové), střechy (kovové),
telefonní budky (kovové), vany (kovové) na míchání
malty, vrata (kovová), zábradlí (kovová), zásobníky
(kovové), žaluzie (kovové), žebříky (kovové); (20)
nábytek, nábytek (bytové zařízení), kancelářský nábytek,
školní nábytek, kovový nábytek, kartotéky (nábytek),
police, pulty, regály, registrační skříně, stupně schodů
(nekovové), stoličky, stoly (kovové), stoly pracovní, stoly
zámečnické (nekovové), žebříky ze dřeva nebo z umělých
hmot, židle; (40) broušení, frézování, hoblování, pájení,
řezání pilou, svařování, montáž materiálů na objednávku,
informace o úpravě a zpracování materiálů.

(3) mýdla, parfumerie, vonné oleje, kosmetika, vlasové
vody (lotions) a vlasové přípravky, dezodorační přípravky
pro osobní potřebu, hygienické přípravky, které jsou
toaletními přípravky, vody po holení, koupelové a
sprchové přípravky, přípravky pro péči o pleť, pudry a
zásypy, laky na vlasy, přípravky pro péči o vlasy,
přípravky pro péči o tělo, zubní pasty a toaletní přípravky.

(2) barvy, zejména otěruvzodrné barvy, laky, nátěrové
hmoty všeho druhu, barviva, mořidla, ochranné prostředky
proti korozi a pro dřevo, lepidla pro barvy, přírodní
pryskyřice v surovém stavu, pigmenty, tmely sklenářské;
(17) kaučuk, gutaperča, guma, asbest, slída a výrobky z
těchto materiálů patř. do tř. 17, polotovary z plastických
hmot, veškeré materiály, těsnící, ucpávkové a izolační,
bariéry proti znečištění a na ochranu proti teplotě, zvuku a
proti jiným fyzikálním a chemickým vlivům, izolační
obklady, izolační desky a fólie, asbestová lepenka, lepící
pásky patř. do tř. 17, izolační nátěry a omítky, pryskyřice
(polotovary), tmely těsnící; (19) veškerý nekovový
stavební materiál a konstrukce, malty, omítkoviny,
štukatérské profily, překližky, cementy, písek, šalování,
dehet, desky z cementu a podobných stavebních hmot,
obkládačky (dlaždice na stěny), stavební kámen přírodní a
umělý, suroviny pro keramiku, korek lisovaný, stavební
obklady na stěny a na podlahy nekovové, stavební příčky,
sádra, sádrokartóny, štěrk, stavební sklo a dřevo, vápno.

(9) audivizuální díla; (35) obchodní činnost - obchodní
poradenství, zprostředkovatelská činnost spadající do této
třídy, propagační a reklamní činnost; (39) organizování
cest; (41) vydavatelská činnost; (42) pohostinská činnost.

(3) detergenty (čisticí prostředky), s výjimkou pro použití
při průmyslových procesech a lékařství, čistící prostředky
pro úklidové práce; (8) ruční kuchyňské strojky, ruční
strojky na tvarování těsta, protlačovací ruční lis na těsto;
(37) úklid interiérů budov, pronájem čisticích strojů.

(511)

(511)

(511)

(511)

3

2, 17, 19

9, 35, 39, 41, 42

3, 8, 37

O 150361

O 150364

O 150372

O 150388

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

PROMAKOM CZ , s.r.o., Nová 1064, Kuřim, Česká
republika

Dewhirst Toiletries Limited, Dewhirst House
Westgate, Driffield North Humberside YO25 7TH,
Velká Británie

STOMIX s.r.o., Žulová 178, Česká republika

TVF s.r.o., Pechova 26, Brno, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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27.12.1999

27.12.1999

27.12.1999

27.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

27.12.1999

27.12.1999

27.12.1999

27.12.1999(540)

(540)

ASOCIACE TRENÉRŮ A
KONZULTANTŮ

MANAGEMENTU

ATKM

(740)

(740)

(740)

(740)

Martin Kořistka , patentový zástupce, Karpatská 3,
Brno

Martin Kořistka , patentový zástupce, Karpatská 3,
Brno

Ing. Michálek Zdeněk, Francouzská 1186, Kopřivnice

Ing. Michálek Zdeněk, Francouzská 1186, Kopřivnice

(540)

(540)

(35) aktualizování reklamních materiálů, rozšiřování
reklamních materiálů zákazníkům (letáky, prospekty,
tisky, vzorky), reklamní texty - vydávání, zveřejňování,
oznámení, vyhlášení, publikování, reklamní nebo inzertní
materiály - rozšiřování, zasílání zákazníkům, pronájem,
pořádání veletrhů a organizování výstav pro obchodní a
reklamní účely, reklamní agentura, předvádění (služby
modelek) pro reklamní účely a podporu prodeje, pronájem
reklamních ploch a reklamních materiálů, účetnictví; (36)
komplexní služby realitní kanceláře, kancelář realitní; (37)
reklamní tabule (malování nebo opravy), úklid interiérů
budov.

(35) pomoc při řízení obchodní činnosti, zejména pomoc
při řízení obchodní činnosti trenérů a konzultantů
managementu, poradenství a konzultace pro komerční
účely, pomoc při řízení lidských zdrojů, propagační
činnost, vydavatelství v oblasti reklamy a propagace,
organizování reklamních výstav; (41) výchova, školení,
vzdělávání a trénink, zejména manažerů a trenérů
managementu, včetně organizování konferencí, kurzů,
seminářů, workshopů a jim podobných vzdělávacích a
konzultačních akcí, organizování instruktážních výstav,
publikační a vydavatelská činnost, poskytování informací
v oblasti vzdělávacích institucí, průzkumová a analytická
činnost v oblasti vzdělávacích institucí, poskytování
poradenských služeb v oblasti vzdělávání; (42) rešerše
odborné, služby poskytované vlastním členům, zejména
pomoc při vytváření odpovídajících právních,
ekonomických, výchovných kulturních, sociálních a jiných
podmínek nezbytných pro dosažení vysokých norem
odbornosti trenérů a konzultantů managementu, rozvíjení
odborné zdatnosti a etiky vlastních členů, hájení jejich

zájmů, sestavování, udržování a rozšiřování databáze členů,
podpora publikační činnosti členů, rozvíjení styků a
spolupráce s tuzemskými i zahraničními organizacemi
stejného nebo podobného zaměření.

(35) pomoc při řízení obchodní činnosti, zejména pomoc
při řízení obchodní činnosti trenérů a konzultantů
managementu, poradenství a konzultace pro komerční
účely, pomoc při řízení lidských zdrojů, propagační
činnost, vydavatelství v oblasti reklamy a propagace,
organizování reklamních výstav; (41) výchova, školení,
vzdělávání a trénink, zejména manažerů a trenérů
managementu, včetně organizování konferencí, kurzů,
seminářů, workshopů a jim podobných vzdělávacích a
konzultačních akcí, organizování instruktážních výstav,
publikační a vydavatelská činnost, poskytování informací
v oblasti vzdělávacích institucí, průzkumová a analytická
činnost v oblasti vzdělávacích institucí, poskytování
poradenských služeb v oblasti vzdělávání; (42) rešerše
odborné, služby poskytované vlastním členům, zejména
pomoc při vytváření odpovídajících právních,
ekonomických, výchovných kulturních, sociálních a jiných
podmínek nezbytných pro dosažení vysokých norem
odbornosti trenérů a konzultantů managementu, rozvíjení
odborné zdatnosti a etiky vlastních členů, hájení jejich
zájmů, sestavování, udržování a rozšiřování databáze členů,
podpora publikační činnosti členů, rozvíjení styků a
spolupráce s tuzemskými i zahraničními organizacemi
stejného nebo podobného zaměření.

(35) pomoc při řízení obchodní činnosti, zejména pomoc
při řízení obchodní činnosti trenérů a konzultantů
managementu, poradenství a konzultace pro komerční
účely, pomoc při řízení lidských zdrojů, propagační
činnost, vydavatelství v oblasti reklamy a propagace,
organizování reklamních výstav; (41) výchova, školení,
vzdělávání a trénink, zejména manažerů a trenérů
managementu, včetně organizování konferencí, kurzů,
seminářů, workshopů a jim podobných vzdělávacích a
konzultačních akcí, organizování instruktážních výstav,
publikační a vydavatelská činnost, poskytování informací
v oblasti vzdělávacích institucí, průzkumová a analytická
činnost v oblasti vzdělávacích institucí, poskytování
poradenských služeb v oblasti vzdělávání; (42) rešerše

(511)

(511)

(511)

(511)

35, 36, 37

35, 41, 42

35, 41, 42

35, 41, 42

O 150389

O 150392

O 150393

O 150394

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

VASILKA Brno, spol.s r.o., Výstaviště 1, Brno,
Česká republika

PRIMO, s.r.o., Výstaviště 1, Brno, Česká republika

ASOCIACE TRENÉRŮ A KONZULTANTŮ
MANAGEMENTU, Údolní 5, Brno, Česká republika

ASOCIACE TRENÉRŮ A KONZULTANTŮ
MANAGEMENTU, Údolní 5, Brno, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)
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27.12.1999

27.12.1999

28.12.1999

28.12.1999

28.12.1999

28.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

27.12.1999

27.12.1999

28.12.1999

28.12.1999

28.12.1999

28.12.1999

(540)

(540)

(540)

V ZIMĚ ZAHŘEJE V LÉTĚ
OSVĚŽÍ

ForHad

MTI - MANAPRO TRADE
INT.

(740)

(740)

(740)

Ing. Michálek Zdeněk, Francouzská 1186, Kopřivnice

RNDr. Halaxová Zdeňka, TETRAPAT, tř. Svobody
22, Olomouc

Machatová Marcela Mgr., Pospíšilova 2, Praha 3

(540)

(540)

odborné, služby poskytované vlastním členům, zejména
pomoc při vytváření odpovídajících právních,
ekonomických, výchovných kulturních, sociálních a jiných
podmínek nezbytných pro dosažení vysokých norem
odbornosti trenérů a konzultantů managementu, rozvíjení
odborné zdatnosti a etiky vlastních členů, hájení jejich
zájmů, sestavování, udržování a rozšiřování databáze členů,
podpora publikační činnosti členů, rozvíjení styků a
spolupráce s tuzemskými i zahraničními organizacemi
stejného nebo podobného zaměření.

(9) software; (42) poradenská činnnost v oblasti řízení
technologických procesů, software, matematické modely
technologických procesů, řídící systémy technologických
procesů a jejich nadstavby.

(35) pomoc při řízení podniků v oblasti životního
prostředí, hygieny a nakládání s chemickými látkami a
přípravky; (41) výchova a vzdělávání v oboru ochrany a
tvorby životního prostředí, environmentálního řízení
podniků, hygieny, nakládání s chemickými látkami a
přípravky; (42) odborné konzultace, studie, zprávy,
expertýzy a znalecké posudky v oblasti ochrany a tvorby
životního prostředí, posuzování vlivů staveb činností a
technologií na životní prostředí.

(35) reklamní, propagační a inzertní činnost v oblasti
nákupu a prodeje čajů, bylin, ovoce, zeleniny a jiných
přírodních potravinářských produktů a vitamínových
přípravků, podnikatelský obchodně informační servis a
poradenská činnost v daných oblastech, distribuce zboží a
propagačních tiskovin k reklamním účelům, organizování,
zabezpečování a uspořádání propagačních a/nebo
komerčních výstav, propagačních a reklamních akcí, vč.
přehlídek výrobků a služeb, obchodní management a
průzkum trhu, pomoc při řízení obchodní činnosti,
zastupování tuzemských a zahraničních firem, dovozní a
vývozní agentura; (39) balení, skladování, expedice a
doprava čajů, bylin, ovoce, zeleniny a jiných přírodních
potravinářských produktů, vč. vitamínových přípravků;
(40) zpracování čajů léčebných, dietetických a
neléčebných, bylin, ovoce, zeleniny a jiných přírodních
potravinářských produktů pro humánní a veterinární
spotřebu, např. sušení, fermentování, řezání apod.

(4) průmyslové oleje a tuky pro motocykly a automobily;
(7) motory, části motorů, spojky pro motocykly, svíčky
pro spalovací motory; (9) akumulátory; (12) vozidla,
pneumatiky pro pozemní vozidla, filtry olejové a
vzduchové pro motocykly, brzdové destičky.

(4) průmyslové oleje a tuky pro motocykly a automobily;
(7) motory, části motorů, spojky pro motocykly, svíčky
pro spalovací motory; (12) vozidla, pneumatiky pro
pozemní vozidla, filtry olejové a vzduchové pro
motocykly, brzdové destičky.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 42

35, 41, 42

35, 39, 40

4, 7, 9, 12

4, 7, 12

12

O 150395

O 150396

O 150424

O 150434

O 150435

O 150438

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

ASOCIACE TRENÉRŮ A KONZULTANTŮ
MANAGEMENTU, Údolní 5, Brno, Česká republika

GLASS SERVICE spol.s r.o., Hrbová 1561, Vsetín,
Česká republika

RNDr. Pízová Naděžda, Palackého 781, Klatovy II.,
Česká republika

JEMČA, a.s., Znojemská 687, Jemnice, Česká
republika

MANAPRO - Tomáš Marek, Kelské Vinice 236,
Mělník, Česká republika

MANAPRO - Tomáš Marek, Kelské Vinice 236,
Mělník, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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28.12.1999

28.12.1999

28.12.1999

28.12.1999

28.12.1999

28.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

28.12.1999

28.12.1999

28.12.1999

28.12.1999

28.12.1999

28.12.1999

(540)

(540)

(540)

DETROIT DIESEL

RELIABILT

RELIABILT

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr.Ing. Milan Hořejš, Národní 32, Praha 1

JUDr.Ing. Milan Hořejš, Národní 32, Praha 1

JUDr.Ing. Milan Hořejš, Národní 32, Praha 1

JUDr.Ing. Milan Hořejš, Národní 32, Praha 1

JUDr.Ing. Milan Hořejš, Národní 32, Praha 1

JUDr.Ing. Milan Hořejš, Národní 32, Praha 1

(540)

(540)

(540)

(540)

(12) dieselové motory a jejich části, zejména bloky válců,
hlavy válců, klikové hřídele, setrvačníky, ojnice, hřídele
vačkové a rozvodové, palivová čerpadla, palivové filtry,
čističe vzduchu, vzduchové tlumiče, olejová čerpadla,
olejové filtry, vodní čerpadla a větráky pro použití u
pozemních vozidel, zejména nákladních automobilů a
autobusů ve tř. 12.

(7) dieselové motory pro stavby, dřevařský průmysl,
báňský průmysl, vrtací práce, námořní a průmyslové užití
ve tř. 7.

(7) dieselové motory pro stavby, dřevařský průmysl,

báňský průmysl, vrtací práce, námořní a průmyslové užití
ve tř. 7.

(12) dieselové motory pro nákladní vozy a autobusy ve tř.
12.

(7) dieselové motory pro stavby, dřevařský průmysl,
báňský průmysl, vrtací práce, námořní a průmyslové užití
ve tř. 7.

(12) sestavy dieselových motorů, převodovky a
komponenty k nim, včetně palivových injektorů,
palivových čerpadel, vodních čerpadel, ventilátorů, válců,
ojnic, zdvihátka ventilů, olejová čerpadla, klikové hřídele,
vačkové a rozvodné hřídele, vahadla, posilovače
ventilátorových pohonů, soubory řemenic a kladek,
ložiska, regulační ventily a krátké bloky, vše pro motorová
vozidla.

(12) palivové injektory pro dieselové motory pro
motorová vozidla.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

7

7

12

7

12

12

O 150439

O 150440

O 150441

O 150442

O 150443

O 150444

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

DETROIT DIESEL CORPORATION A Delaware
Corporation, 13400 West Outer Drive, Detroit,
Spojené státy americké, Michigan

DETROIT DIESEL CORPORATION A Delaware
Corporation, 13400 West Outer Drive, Detroit,
Spojené státy americké, Michigan

DETROIT DIESEL CORPORATION A Delaware
Corporation, 13400 West Outer Drive, Detroit,
Spojené státy americké, Michigan

DETROIT DIESEL CORPORATION A Delaware
Corporation, 13400 West Outer Drive, Detroit,
Spojené státy americké, Michigan

DETROIT DIESEL CORPORATION A Delaware
Corporation, 13400 West Outer Drive, Detroit,
Spojené státy americké, Michigan

DETROIT DIESEL CORPORATION A Delaware
Corporation, 13400 West Outer Drive, Detroit,
Spojené státy americké, Michigan

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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29.12.1999

29.12.1999

29.12.1999

30.12.1999

30.12.1999

30.12.1999

30.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

29.12.1999

29.12.1999

29.12.1999

30.12.1999

30.12.1999

30.12.1999

30.12.1999

(540)

(540)

THEON

KOLATE

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr.Ing. Milan Hořejš, Národní 32, Praha 1

JUDr.Ing. Milan Hořejš, Národní 32, Praha 1

JUDr.Ing. Milan Hořejš, Národní 32, Praha 1

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

Ing. Reichel Pavel, Lopatecká 14, Praha 4

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(20) garnýže, kolejničky, úchyty; (24) záclony, závěsy,
ubrusy, pokrývky ložní; (26) stuhy, tkaničky, střapce; (37)
zhotovování (šití) a instalace shora uvedených výrobků;
(42) interiérová výzdoba a design - návrhy.

(12) motory s vnitřním spalováním a jejich části, zejména
bloky válců, hlavy válců, válce, klikové hřídele,
setrvačníky, ojnice, hřídele vačkové a rozvodové, palivová
čerpadla, palivové filtry, čističe vzduchu, vzduchové
tlumiče, olejová čerpadla, olejové filtry, vodní čerpadla,
chladiče a větráky pro použití v pozemních vozidlech,
zejména nákladních autech a autobusech ve tř.12.

(7) motory s vnitřním spalováním, dieslové motory a
plynové turbíny, převodovky a konvertory, ventilátory
pro  kompresi vzduchu ve válcích pro spalování, jakož i
části pro shora uvedené zboží, ložiška  pro shora  uvedené a
turbíny ve tř. 7; (12) motory pro vnitřní spalování,
dieselové motory, plynové turbíny, převodovky a
konvertory, ložiska pro vozidla, nápravy pro vozidlová

kola a ložiskové pružiny pro motorová vozidla, části
lokomotiv ve tř. 12.

(9) přístroje pro zpracování informací a počítače; (37)
instalace a údržba výpočetní techniky, počítačových sítí,
kancelářské a reprodukční techniky; (42) konzultace v
oblasti výpočetní techniky, správa počítačových sítí,
tvorba a poskytování počítačového programového
vybavení, zpracování dat - služby softwarových odborníků.

(36) finanční služby.

(1) chemické látky pro použití zejména jako gelující
činidla, zahušťovadla, pryskyřice a látky modifikující oleje,
akceptory kyselin, sušidla a stabilizátory.

(9) nosiče dat a informací v rozsahu třídy 9, software; (16)
kancelářské potřeby s výjimkou nábytku, psací potřeby a
náčiní; (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
a služeb, pomoc při řízení obchodní a podnikatelské
činnosti, reklamní a propagační služby; (39) dopravní
služby, přeprava a doručování zboží, zprostředkování
dopravy a přepravy.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

20, 24, 26, 37, 42

12

7, 12

9, 37, 42

36

1

9, 16, 35, 39

O 150475

O 150481

O 150482

O 150518

O 150521

O 150525

O 150529

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

DETROIT DIESEL CORPORATION A Delaware
Corporation, 13400 West Outer Drive, Detroit,
Spojené státy americké, Michigan

IROZ s.r.o., Kozácká 12, Praha 10, Česká republika

DETROIT DIESEL CORPORATIONA Delaware
Corporation, 13400 West Outer Drive, Detroit,
Spojené státy americké, Michigan

Detroit Diesel Corporation, 13400 Wert Outer
Drive, Detroit, Spojené státy americké, Michigan

Theon, spol.s r.o., Chrastavská 59, Praha 9, Česká
republika

CETELEM ČR, a.s., Letenská 2, Praha 1, Česká
republika

RHODIA INC, 259 Prospect Plains Road, Cranbury,
Spojené státy americké, New Jersey

IMPRESSIO, s.r.o., Řipská 18/828, Praha 3, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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31.12.1999

03.01.2000

03.01.2000

03.01.2000

04.01.2000

05.01.2000

05.01.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

31.12.1999

03.01.2000

03.01.2000

03.01.2000

04.01.2000

05.01.2000

05.01.2000

(540)

(540)

(540)

SYMBIOTICS

AIRCELL

TWIN EXLUSIVE

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Patentservis Praha a.s., Jívenská 1273/1, Praha 4

Ing. Chwistek Jan, Nám. ČSA 3, Český Těšín

Ing. Kouřil Jiří, patentový zástupce, INVACTA spol. s
r.o. patentová a známková kancelář, Kořenského 31,
Ostrava 3

Ing. Kouřil Jiří, patentový zástupce, INVACTA spol. s
r.o. patentová a známková kancelář, Kořenského 31,
Ostrava 3

Ing. Kučera Zdeněk, Padělky 548 (P.O.BOX 92),
Slušovice

Mgr. Petra de Brantes, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(3) přípravky péče o pleť, zvláště pleťové krémy
obsahující mlezivo; (5) dietní doplňky, zvláště kapsle
(tabletky), tablety, prášky a nápojové prášky obsahující
mlezivo; (30) potravinové výrobky, zvláště pochutiny
(tyčinky) obsahující mlezivo.

(2) barvy pro umělce; (16) papír a výrobky z papíru,
knihy, knihařské výrobky, fotografie, papírnické zboží,
lepidla kancelářská a pro domácnost, potřeby pro umělce,
štětce, psací stroje a kancelářské potřeby, učební a školní
potřeby a pomůcky, hrací karty, tiskařské štočky, obalové
materiály z plastických hmot; (41) nakladatelská a
vydavatelská činnost.

(7) formy a jiné nástroje s motorickým pohonem nebo/a
jako části strojů pro zhotovování plastových výrobků
lisováním a lisostřikem; (37) lakýrnictví; (40) lisování z
plastických hmot na zakázku.

(40) dělení ocelí a barevných kovů, třískové opracování
kovů.

(18) kožená galanterie, předměty z kůže a jejích imitací,
kabelky, kufry, doplňky z kůže pro automobilový průmysl,
sedlářské a brašnářské výrobky; (25) obuv, oděvy,
sportovní oblečení, spodní prádlo, opasky, šály, šátky,
čepice, zakázkové oděvy; (40) krejčovství, výroba
kožených doplňků, šití koženého zboží a oděvů na zakázku.

(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, koaxiální
elektrické kabely pro kabelovou televizi a pro tvorbu sítí,
bezdrátové komunikační systémy.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

3, 5, 30

2, 16, 41

7, 37, 40

40

18, 25, 40

9

9

O 150545

O 150551

O 150552

O 150553

O 150573

O 150608

O 150615

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

SYMBIOTICS, LLC, 2301 W. Highway 89A, Ste.
107, Sedona, Spojené státy americké, Arizona

Gavendová Anděla, Okružní 1760/1, Český Těšín,
Česká republika

VALENTER, s.r.o., Hemy 2, Valašské Meziříčí, Česká
republika

VALSTEEL, spol.s r.o., Hemy 2, Valašské Meziříčí,
Česká republika

Ostřanská Ivana, 9.května 144/48, Rájec-Jestřebí,
Česká republika

Trilogy Communications, Inc., 2910 Highway 80
East, Pearl, Spojené státy americké, Mississippi

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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05.01.2000

06.01.2000

06.01.2000

06.01.2000

06.01.2000

10.01.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

05.01.2000

06.01.2000

06.01.2000

06.01.2000

06.01.2000

10.01.2000

(540)

(540)

(540)

TWIN QUALITY

ENTRÉE

TEKROMIX

(740)

(740)

Ing. Jaromír Přikryl, Patentová a známková kancelář,
Včelín 1161, Hulín

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

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(9) brýlové obruby.

(9) brýlové obruby.

(9) software, zvláště pro přístup do systémů Internet a pro
využívání systémů pro síť virtuálních obchodních domů a
monitoringu tržního prostředí; (38) poskytování
komunikačních a obchodních služeb prostřednictvím
celosvětové počítačové sítě Internet; (42) vývoj a tvorba
software, vývoj a tvorba software zejména pro oblast sítě
virtuálních obchodních domů a monitoringu tržního
prostředí prostřednictvím sítě Internet, jako například: kde
nakoupit, nabídky a poptávky, aukce zboží, zákaznický
servis, aktuální výprodej, podnikový servis, trh pracovních
sil.

(16) tiskoviny; (33) víno, sekty; (41) vydávání časopisů a
knih zaměřených na víno.

(35) reprografické práce - rozmnožování textů a výkresů,
činnost účetních poradců, poradenství odborné -
ekonomické; (36) zprostředkovatelská činnost v oblasti
investiční výstavby, modernizací a rekonstrukcí, pronájem
bytových a nebytových prostor; (37) provádění staveb
včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich
odstraňování; (42) projektová činnost v investiční
výstavbě, poradenská činnost v oblasti energetiky,
poradenská činnost v oblasti životního prostředí,
inženýrská činnost ve výstavbě, projektování elektrických
zařízení, zeměměřičské činnosti, poradenská činnnost v
oblasti bezpečnosti práce, expertízy - posuzování vlivu na
životní prostředí, technicko-organizační činnost v oblasti
požární ochrany, geologická činnost v oboru stavební
geologie s výjimkou hornických činností a činností
prováděných hornickým způsobem.

(35) reprografické práce - rozmnožování textů a výkresů,
činnost účetních poradců, poradenství odborné -
ekonomické; (36) zprostředkovatelská činnost v oblasti
investiční výstavby, modernizací a rekonstrukcí, pronájem
bytových a nebytových prostor; (37) provádění staveb
včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich
odstraňování; (42) projektová činnost v investiční
výstavbě, poradenská činnost v oblasti energetiky,
poradenská činnost v oblasti životního prostředí,
inženýrská činnost ve výstavbě, projektování elektrických
zařízení, zeměměřičské činnosti, poradenská činnnost v
oblasti bezpečnosti práce, expertízy - posuzování vlivu na
životní prostředí, technicko-organizační činnost v oblasti
požární ochrany, geologická činnost v oboru stavební
geologie s výjimkou hornických činností a činností
prováděných hornickým způsobem.

(5) specificky účinné látky, doplňkové látky, krmiva a
speciální krmiva určená k výživě zvířat pro léčebné účely;
(31) specificky účinné látky, doplňkové látky, krmiva a
speciální krmiva určená k výživě zvířat; (42) poradenská,

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9

9, 38, 42

16, 33, 41

35, 36, 37, 42

35, 36, 37, 42

5, 31, 42

O 150616

O 150629

O 150631

O 150637

O 150638

O 150705

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Doleček František, Notečská 561, Praha 8, Česká
republika

Doleček František, Notečská 561, Praha 8, Česká
republika

YES manager services s.r.o., Mariánské nám. 81,
Uherské Hradiště, Česká republika

MAMA trading s.r.o., Kounicova 10, Brno, Česká
republika

Tebodin Czech Republic, s.r.o., Prvního pluku 20,
Praha 8 - Karlín, Česká republika

Tebodin Czech Republic, s.r.o., Prvního pluku 20,
Praha 8 - Karlín, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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10.01.2000

10.01.2000

10.01.2000

11.01.2000

11.01.2000

11.01.2000

11.01.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

10.01.2000

10.01.2000

10.01.2000

11.01.2000

11.01.2000

11.01.2000

11.01.2000

(540)

(540)
(540)

(540)

SELTEK

TURMIX CITY 93,7 FM - VÍME, CO
SE DĚJE

www.patria.cz

(740)

(740)

(740)

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. Wagner Richard, Advokátní kancelář Pokorný,
Wagner & spol., Krocínova 1, Praha 1

(590) Barevná

(554) Prostorová

(540)

(540)výzkumná a zprostředkovatelská činnost v zemědělství se
zaměřením na výživu zvířat, odborné konzultace v
zemědělství se zaměřením na výživu zvířat.

(5) specificky účinné látky, doplňkové látky, krmiva a
speciální krmiva určená k výživě zvířat pro léčebné účely;
(31) specificky účinné látky, doplňkové látky, krmiva a
speciální krmiva určená k výživě zvířat; (42) poradenská,
výzkumná, zprostředkovatelská činnost a odborné
konzultace v zemědělství se zaměřením na výživu zvířat.

(5) specificky účinné látky, včetně doplňkových látek
používaných ve výživě zvířat, krmiva a speciální krmiva
určená k výživě zvířat pro léčebné účely; (31) specificky
účinné látky, včetně doplňkových látek používaných k
výživě zvířat, krmiva a speciální krmiva určená k výživě
zvířat; (42) poradenská, výzkumná a zprostředkovatelská
činnost v zemědělství se zaměřením na výživu zvířat,
odborné konzultace v zemědělství se zaměřením na výživu
zvířat.

(16) tiskoviny; (33) vína.

(10) lékařské a chirurgické přístroje a nástroje, inhalátory,
díly a fitinky pro veškeré výše uvedené zboží.

(38) rozhlasové vysílání.

(35) poradenství v oblasti podnikání, organizace, obchodu a
průmyslu, zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost v
oblasti obchodu a průmyslu; (36) veškeré služby v oblasti
financí a pojišťovnictví, správy portfolia a dalšího
movitého a nemovitého majetku, např. v oblasti cenných
papírů a jejich derivátů a obchodování s nimi na vlastní i na
cizí účet včetně s tím souvisejících služeb, směnárenství,
vydávání a zúčtování platebních karet, správa a odkup
pohledávek, ekonomické, finanční, investiční a daňové
poradenství, investiční bankovnictví, správa cenných
papírů, správa portfolií cenných papírů, depozitářské
služby, tvorba a vydávání indexů kapitálového trhu,
provádění a uveřejňování ekonomického výzkumu,
zprostředkovatelská, obstaravatelská a poradenská činnost
v oblasti financí a investic, konzultační činnost v oblasti
správy majetku, banky, spořitelny, pojišťovny, penzijní
fondy, investiční společnosti, investiční a podílové fondy,
směnárny, vše v rámci této třídy; (38) šíření dat
prostřednictvím Internetu anebo jiných telekomunikačních
médií; (42) shromažďování dat prostřednictvím Internetu
nebo jiných telekomunikačních medií.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

5, 31, 42

5, 31, 42

16, 33

10

38

35, 36, 38, 42

35, 36, 38, 42

O 150706

O 150707

O 150713

O 150738

O 150745

O 150756

O 150757

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

tekro, spol.s r.o., Višňová 2/484, Praha 4, Česká
republika

tekro, spol.s r.o., Višňová 2/484, Praha 4, Česká
republika

tekro, spol.s r.o., Višňová 2/484, Praha 4, Česká
republika

Znovín Znojmo a.s., Šatov, Česká republika

Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House,
Berkeley Avenue, Greenford, Velká Británie

CITY MULTIMEDIA, s.r.o., Korunní 98, Praha 10,
Česká republika

Patria Finance a.s., Husova 5, Praha 1, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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12.01.2000

12.01.2000

12.01.2000

12.01.2000

12.01.2000

12.01.2000

12.01.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

12.01.2000

12.01.2000

23.07.1999

23.07.1999

23.07.1999

22.07.1999

12.01.2000

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

LANUFENE

UUSECURE

UUDIAL

UUDIRECT

UUVOICE

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Wagner Richard, Advokátní kancelář Pokorný,
Wagner & spol., Krocínova 1, Praha 1

Ing. Kučera Zdeněk, Padělky 548 (P.O.BOX 92),
Slušovice

JUDr. Řípa Zdeněk, Štěpánská 61, 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

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

(590) Barevná

(540)

(540)

(35) poradenství v oblasti podnikání, organizace, obchodu a
průmyslu, zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost v
oblasti obchodu a průmyslu; (36) veškeré služby v oblasti
financí a pojišťovnictví, správy portfolia a dalšího
movitého a nemovitého majetku, např. v oblasti cenných
papírů a jejich derivátů a obchodování s nimi na vlastní i na
cizí účet včetně s tím souvisejících služeb, směnárenství,
vydávání a zúčtování platebních karet, správa a odkup
pohledávek, ekonomické, finanční, investiční a daňové
poradenství, investiční bankovnictví, správa cenných
papírů, správa portfolií cenných papírů, depozitářské
služby, tvorba a vydávání indexů kapitálového trhu,
provádění a uveřejňování ekonomického výzkumu,
zprostředkovatelská, obstaravatelská a poradenská činnost
v oblasti financí a investic, konzultační činnost v oblasti
správy majetku, banky, spořitelny, pojišťovny, penzijní
fondy, investiční společnosti, investiční a podílové fondy,
směnárny, vše v rámci této třídy; (38) šíření dat
prostřednictvím Internetu anebo jiných telekomunikačních
médií; (42) shromažďování dat prostřednictvím Internetu
nebo jiných telekomunikačních medií.

(1) chemické výrobky určené pro vědu a průmysl, plastické
hmoty v surovém stavu, ohnivzdorné hmoty; (17) folie,
desky a tyče z plastických hmot, elektricky, tepelně a
zvukově izolační či těsnící hmoty, těsnění, kaučuk, guma a
jejich náhražky, výrobky z plastických hmot, gumárenské
výrobky mimo pneumatik.

(6) ocelové stožáry; (19) betonové stožáry; (37) zemní
práce.

(38) telekomunikační služby poskytované v globálních
počítačových sítích; (42) služby zabezpečení počítačových
sítí.

(38) telekomunikační služby poskytované v globálních
počítačových sítích.

(38) telekomunikační služby poskytované v globálních
počítačových sítích.

(38) telekomunikační služby poskytované v globálních
počítačových sítích.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

1, 17

6, 19, 37

38, 42

38

38

38

9, 10, 25

O 150769

O 150778

O 150799

O 150800

O 150801

O 150802

O 150813

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Patria Finance a.s., Husova 5, Praha 1, Česká
republika

BTC Imex, s.r.o., Lorencova 3346, Zlín, Česká
republika

ELV PRAHA s.r.o., Krňovická 69, Praha 9 -
Klánovice, Česká republika

UUNET Technologies, Inc., 3060 Williams Drive,
Fairfax, Spojené státy americké, Virginia

UUNET Technologies, Inc., 3060 Williams Drive,
Fairfax, Spojené státy americké, Virginia

UUNET Technologies, Inc., 3060 Williams Drive,
Fairfax, Spojené státy americké, Virginia

UUNET Technologies, Inc., 3060 Williams Drive,
Fairfax, Spojené státy americké, Virginia

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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12.01.2000

12.01.2000

13.01.2000

13.01.2000

14.01.2000

14.01.2000

17.01.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

12.01.2000

12.01.2000

13.01.2000

13.01.2000

14.01.2000

14.01.2000

(540) MICHEL ALU

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Vlasta Sedláčková, Patentová, známková, grafická
kancelář, Ke Kateřinkám 1393, Praha 4

Mgr. Řehák David, Zeiner Golan Nir & Partners,
Maiselova 15, Praha 1

Patentservis Praha a.s., Jívenská 1273/1, Praha 4

JUDr. Traplová Jarmila, Advokátní a patentová
kancelář Traplová, Hakr, Kubát, Přístavní 24, Praha 7

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(9) ochranné rukavice, přilby, brýle, oděvy; (10)
ortopedická obuv; (25) oděvy - obuv.

(9) autoelektronika včetně autoalarmů, imobilizéry,
autoradia, reproduktory, zesilovače, sirény, centrální
zámky, pagéry k autoalarmům, elektronický ochranný
systém k vyhledávání vozidel pomocí sítě GSM a GPS,
autoantény, CD přehrávače; (16) tiskoviny, fotografie,
letáky, kalendáře; (35) zprostředkování obchodní činnosti.

(11) umyvadla, armatury, baterie, vany, vanové
příslušenství, klosetové mísy, sedátka, splachovací zařízení,
sprchy, sanitární zařízení, bidety, baterie pro vodovodní
potrubí, koupelnové obklady, osvětlovací přístroje a
zařízení, vzduchotechnické zařízení (odsávání), sušiče,
ventilátory, zařízení pro klimatizaci, vodovodní zařízení,
vodovodní těsnění, vodovodní zařízení na úpravu vody,
vodovodní zařízení na dodávku vody, teplovodní vytápěcí
zařízení, teplovzdušná zařízení; (20) nábytek do koupelen a
kuchyní, umělohmotné doplňky, zrcadla, rámy; (35)
reklamní činnost; (37) stavební činnost - rekonstrukce a
opravy bytových jader.

(12) výfukové systémy a součásti výfukových systémů pro
pozemní vozidla.

(25) oděvy - pánská, dámská konfekce.

(8) příbory, nože a vidlice; (21) sklo a výrobky ze skla
určené pro domácnost jako např. talíře, šálky a podšálky,
odlivky, džbány, vázy, mísy, misky, konvice, hrnky, jídelní
soupravy, dózy, podnosy, porcelán a výrobky z porcelánu
určené pro domácnost jako např. jídelní soupravy, talíře,
mísy, misky, džbány, šálky a podšálky, hrnky, nerezové
nádobí a kuchyňské potřeby jako např. hrnce a rendlíky,
tlakové hrnce, podnosy a tácy, termosky.

(33) alkoholické nápoje (s výjimkou piva), zejména vodky
a likéry.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 16, 35

11, 20, 35, 37

12

25

8, 21

33

O 150814

O 150817

O 150825

O 150835

O 150864

O 150868

O 150895

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

KLATT, s.r.o., Dobré Pole 21, Kostelec nad Černými
lesy, Česká republika

CONBRIVO, s.r.o., Fischerova 36, Olomouc, Česká
republika

HELMA, v.o.s., Senohraby 129, Česká republika

Tenneco Automotive Operating Company Inc. (a
Delaware corporation), 500 North Field Drive, Lake
Forest, Spojené státy americké, Illinois

EMPEROR s.r.o., Zadní 684, Praha - Šeberov, Česká
republika

DOMENA s.r.o., Soukenná 1, Jablonec nad Nisou,
Česká republika

SVATOPLUK GOLL - ROPIT, Běloveská 1600,
Náchod, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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17.01.2000

17.01.2000

18.01.2000

18.01.2000

18.01.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

17.01.2000

17.01.2000

17.01.2000

18.01.2000

18.01.2000

18.01.2000

(540)

(540)

(540)

MLÉNSKÝ

SCARLETT

AVIAST

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Dohnal Jiří, patentový zástupce, Nedbalova 29,
Brno

Ing. Dohnal Jiří, patentový zástupce, Nedbalova 29,
Brno

Machatová Marcela Mgr., Pospíšilova 2, Praha 3

Ing. Smola Josef, Mendlovo nám. 1a, Brno

JUDr. Otakar Švorčík, Společná advokátní kancelář
Všetečka Zelený Švorčík Kalenský, Hálkova 2, Praha
2

(540)

(540)

(6) obecné kovy v surovém a polozpracovaném stavu a
jejich slitiny, kovové stavební materiály, kabely a kovové
dráty neelektrické, zámečnické a klempířské výrobky
kovové, kovové nádoby, nádrže a tanky stabilní všech
velikostí na kapaliny a plyny, tlakové i beztlakové
potrubní rozvody, kovové konstrukce, haly, kovové
trubky, roury a hadice, řetězy, ocelové kuličky, hřebíky,
šrouby a ostatní spojovací materiál kovový; (17) výrobky
a polotovary z plastických hmot, jako například fólie,
desky a tyče, jakož i spojovací prostředky rozebíratelného i
nerozebíratelného spojení, těsnicí materiály, ucpávky a
izolace tepelné, elektrické nebo zvukové, ohebné
nekovové trubky a hadice; (19) stavební materiály
nekovové, včetně polozpracovaného řeziva, například na
trámy, prkna, dřevěné panely, překližky, panely betonové,
cihly, tvárnice a dlaždice, střešní krytina, zejména střešní
tašky, skleněné cihly, přírodní kámen, umělý kámen,
cement, vápno, malta, sádra, štěrk, kameninové a
cementové roury, stavební materiál pro stavbu cest, asfalt,
smůla, živice, neohebné trubky nekovové pro stavebnictví,
přenosné konstrukce nekovové, přenosné domy, kamenné
pomníky, krby, stavební sklo, skleněné kostky a dlaždice;
(37) stavebnictví, opravy, instalační služby, jakož i vedení
a realizace průmyslových, inženýrských, bytových a
občanských staveb včetně souvisejících zemních prací,
příslušejících strojírenských výrobních provozuů a strojně
technologických zařízení, řízení staveb technologických
celků, montážní, servisní a opravárenská činnost v
uvedených oborech, obstaravetelská a zprostředkovatelská
činnost v této oblasti.

(6) obecné kovy v surovém a polozpracovaném stavu a
jejich slitiny, kovové stavební materiály, kabely a kovové
dráty neelektrické, zámečnické a klempířské výrobky
kovové, kovové nádoby, nádrže a tanky stabilní všech
velikostí na kapaliny a plyny, tlakové i beztlakové
potrubní rozvody, kovové konstrukce, haly, kovové
trubky, roury a hadice, řetězy, ocelové kuličky, hřebíky,
šrouby a ostatní spojovací materiál kovový; (17) výrobky
a polotovary z plastických hmot, jako například fólie,
desky a tyče, jakož i spojovací prostředky rozebíratelného i
nerozebíratelného spojení, těsnicí materiály, ucpávky a
izolace tepelné, elektrické nebo zvukové, ohebné
nekovové trubky a hadice; (19) stavební materiály
nekovové, včetně polozpracovaného řeziva, například na
trámy, prkna, dřevěné panely, překližky, panely betonové,
cihly, tvárnice a dlaždice, střešní krytina, zejména střešní
tašky, skleněné cihly, přírodní kámen, umělý kámen,
cement, vápno, malta, sádra, štěrk, kameninové a
cementové roury, stavební materiál pro stavbu cest, asfalt,
smůla, živice, neohebné trubky nekovové pro stavebnictví,
přenosné konstrukce nekovové, přenosné domy, kamenné

pomníky, krby, stavební sklo, skleněné kostky a dlaždice;
(37) stavebnictví, opravy, instalační služby, jakož i vedení
a realizace průmyslových, inženýrských, bytových a
občanských staveb včetně souvisejících zemních prací,
příslušejících strojírenských výrobních provozuů a strojně
technologických zařízení, řízení staveb technologických
celků, montážní, servisní a opravárenská činnost v
uvedených oborech, obstaravetelská a zprostředkovatelská
činnost v této oblasti.

(5) dietetické a vitamínové přípravky pro farmaceutické a
léčebné účely humánní i veterinární, zejména vitamínové
nápoje z bylin, ovoce a jiných přírodních produktů,
dietetické čaje, včetně šťáv, výluhů, výtažků, sirupů,
léčebných vín, farmaceutických odvarů a kapslí -
drogistické a kosmetické výrobky pro farmaceutické a
léčebné účely, regeneraci a zdravotní prevenci kůže, vlasů,
nehtů a sliznic, například zdravotní mýdla, emulze,
šampóny, zubní pasty a ústní vody a jiné mediciální
přípravky pro ošetřování a dezinfekci kůže, vlasů, nehtů a
úst.

(7) tlumiče rázů a nárazů k regulaci rychlosti a k
omezování a tlumení pohybů pro použití u průmyslových
strojů.

(5) léčiva a farmaceutika.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

6, 17, 19, 37

6, 17, 19, 37

5

7

5

O 150896

O 150898

O 150923

O 150934

O 150935

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Mlénský, s.r.o., Rumiště 8, Brno, Česká republika

Mlénský, s.r.o., Rumiště 8, Brno, Česká republika

BIOGENA CB, spol.s r.o., J.A. Komenského 369,
Ševětín, Česká republika

ACE Controls, Inc., 23435 Industrial Park Drive,
Farmington, Spojené státy americké, Michigan

G.D. SEARLE & CO., 5200 Old Orchard Road,
Skokie, Spojené státy americké, Illinois

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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19.01.2000

19.01.2000

19.01.2000

19.01.2000

19.01.2000

19.01.2000

19.01.2000

19.01.2000

19.01.2000

20.01.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

19.01.2000

19.01.2000

19.01.2000

19.01.2000

19.01.2000

19.01.2000

19.01.2000

19.01.2000

19.01.2000

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

OLYMP GYM

OLMA SILUETA

OLMA FANY

OLMA VIA NATUR

OLMA VIA NATUR
BIOJOGURT

OLMA VIA NATUR
BIOMLÉKO

VICENA

DS VICENA

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Knížek Milan, CSc., Česká 1108, Praha 5

Ing. Musil Dobroslav, Cejl 97, Brno

Ing. Musil Dobroslav, Cejl 97, Brno

JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní třída 32, Praha
1

(540)

(540)

(25) sportovní oblečení fitnessového charakteru, a to
fitnessové tepláky, ragtopy, fitnessová trika, dámské topy
na aerobic, sportovní šortky, fitnessové mikiny, funky
kalhoty; (41) sportovní a kulturní aktivity.

(29) mléko a jiné mlékárenské výrobky, zejména všechny
druhy mléka, másla, sýrů, zakysaných mléčných výrobků
včetně jogurtů, všechny druhy tvarohů a smetan.

(29) mléko a jiné mlékárenské výrobky, zejména všechny
druhy mléčných kysaných výrobků včetně jogurtů, všechny
druhy tvarohů.

(29) mléko a jiné mlékárenské výrobky, zejména všechny
druhy mléčných kysaných výrobků včetně jogurtů, všechny
druhy tvarohů, všechny druhy mléka, všechny druhy
smetan, sýrů, všechny druhy másla.

(29) mléko a jiné mlékárenské výrobky, zejména všechny
druhy mléčných kysaných výrobků včetně jogurtů.

(29) mléko a jiné mlékárenské výrobky, zejména všechny
druhy mléka.

(41) výchovné, vzdělávací a vyučovací služby.

(41) pořádání kulturních akcí, divadla.

(41) pořádání kulturních akcí, divadla.

(3) prací a bělicí přípravky a jiné substance pro použití při
praní, čistící, leštící, cídící a drhnoucí přípravky, mýdla,
parfumerie, vonné oleje, kosmetika, vlasové vodičky,
prostředky na čištění zubů.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

25, 41

29

29

29

29

29

41

41

41

3

O 150942

O 150943

O 150944

O 150945

O 150946

O 150954

O 150955

O 150956

O 150961

O 151085

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Hála Luboš, Poljanovova 3159, Praha 4, Česká
republika

OLMA, a.s., Pavelkova 18, Olomouc, Česká republika

OLMA, a.s., Pavelkova 18, Olomouc, Česká republika

OLMA, a.s., Pavelkova 18, Olomouc, Česká republika

OLMA, a.s., Pavelkova 18, Olomouc, Česká republika

OLMA, a.s., Pavelkova 18, Olomouc, Česká republika

FINCLUB PLUS a.s., Vendryně 144, Česká republika

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí,
Česká republika

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí,
Česká republika

The Procter&Gamble Company, One
Procter&Gamble Plaza, Cincinnati, Spojené státy
americké, Ohio

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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20.01.2000(220)

(320)

(320)

20.01.2000

20.01.2000

(740) JUDr. Jelínek Milan, Advokátní kancelář, Vrchlického
834, Hradec Králové

(540)

(540)

(5) veterinářské přípravky pro léčebné účely - speciální
léčebné přípravky, náplasti a obvazy, přípravky k
dezinfekci ran; (28) hry a hračky - plyšové, dřevěné,
plastové hračky, skleněné, porcelánové, keramické a
dřevěné figurky zvířat, stolní hry s přírodními a
zoologickými motivy, vánoční ozdoby ve tvaru zvířat,
bižuterie se zvířecími motivy, upomínkové předměty
spadající do této třídy; (31) krmiva pro zvířata, zejména
krmivové hračky, suchá, lisovaná a tavarovaná krmiva s
barevnou úpravou; (35) propagační činnost - zejména
propůjčování symboliky zoologické zahrady pro kalendáře,
plakáty a výrobu informačních a propagačních tiskovin a
audio a video kazet, reklama - zejména pronájem
reklamních ploch se symbolikou zoologické zahrady ke
zveřejňování reklam třetích osob, služby reklamní
kanceláře, zejména sdělování údajů o výrobcích a činnosti
třetích osob veřejnosti sdělovacími prostředky, distribucí
prospektů a vzorků a další související činností v reklamě;
(36) nemovitostní služby, zejména pronájem a správa
nemovitostí - pronájem nebytových ploch a nekrytých
otevřených ploch; (37) stavebnictví a opravy, služby
týkající se oprav a úprav stavebních objektů a jejich
uvedení do dobrého stavu po upotřebení, po škodách a po
poškození, údržbářské služby uchovávající předměty
opravy v původním stavu; (39) doprava, balení a
skladování zboží a organizování cest, služby parkovací,
provoz vnitřní dopravy v areálu ZOO, organizování
přepravy zvířat a služby související - zejména příprava
zboží k přepravě, balení a označování zboží, příprava
živých zvířat k přepravě, příprava transportu ve
speciájních transportních zařízeních pro malá, a velká
zvířata, technické zajištění přepravy, včetně nakládky,
překládky a vykládky a služeb spedičních; (41) výchova,
vzdělávání a zábava, služby týkající se výchovy osob a
poskytování zábavy, rozptýlení a rekreace, výstavní a
prohlídkovou činnosti ZOO parku a safari - vzdělávací a
výchovná přednášková činnost určená dětem a
handicapované mládeži, vytváření vzdělávacích a
informačních systémů a expedic, vydavatelská a
nakladatelská činnost spojená s tvorbou výukových
programů a výrobou didaktických pomůcek, odborná
pomoc při organizování a vyhodnocování odborných
soutěží a olympiád; (42) restaurační a ubytovací služby -
provoz ubytování hotelového typu a ubytování
campingového, poskytování restauračních služeb a služeb
rychlého občerstvení, provoz koupaliště, léčebná péče,
veterinářské a zemědělské služby, vědecký výzkum se
zaměřením na exotickou faunu, chov a reprodukce
exotických zvířat určených pro studijní zoologické účely a
pro reintrodukci, zejména savců, ptáků, plazů,
obojživelníků a bezobratlích.

(5) veterinářské přípravky pro léčebné účely - speciální
léčebné přípravky, náplasti a obvazy, přípravky k
dezinfekci ran; (28) hry a hračky - plyšové, dřevěné,
plastové hračky, skleněné, porcelánové, keramické a
dřevěné figurky zvířat, stolní hry s přírodními a
zoologickými motivy, vánoční ozdoby ve tvaru zvířat,
bižuterie se zvířecími motivy, upomínkové předměty
spadající do této třídy; (31) krmiva pro zvířata, zejména
krmivové hračky, suchá, lisovaná a tavarovaná krmiva s
barevnou úpravou; (35) propagační činnost - zejména
propůjčování symboliky zoologické zahrady pro kalendáře,
plakáty a výrobu informačních a propagačních tiskovin a
audio a video kazet, reklama - zejména pronájem
reklamních ploch se symbolikou zoologické zahrady ke
zveřejňování reklam třetích osob, služby reklamní
kanceláře, zejména sdělování údajů o výrobcích a činnosti
třetích osob veřejnosti sdělovacími prostředky, distribucí
prospektů a vzorků a další související činností v reklamě;
(36) nemovitostní služby, zejména pronájem a správa
nemovitostí - pronájem nebytových ploch a nekrytých
otevřených ploch; (37) stavebnictví a opravy, služby
týkající se oprav a úprav stavebních objektů a jejich
uvedení do dobrého stavu po upotřebení, po škodách a po
poškození, údržbářské služby uchovávající předměty
opravy v původním stavu; (39) doprava, balení a
skladování zboží a organizování cest, služby parkovací,
provoz vnitřní dopravy v areálu ZOO, organizování
přepravy zvířat a služby související - zejména příprava
zboží k přepravě, balení a označování zboží, příprava
živých zvířat k přepravě, příprava transportu ve
speciájních transportních zařízeních pro malá, a velká
zvířata, technické zajištění přepravy, včetně nakládky,
překládky a vykládky a služeb spedičních; (41) výchova,
vzdělávání a zábava, služby týkající se výchovy osob a
poskytování zábavy, rozptýlení a rekreace, výstavní a
prohlídkovou činnosti ZOO parku a safari - vzdělávací a
výcovná přednášková činnost určená dětem a
handicapované mládeži, vytváření vzdělávacích a
informačních systémů a expedic, vydavatelská a
nakladatelská činnost spojená s tvorbou výukových
programů a výrobou didaktických pomůcek, odborná
pomoc při organizování a vyhodnocování odborných
soutěží a olympiád; (42) restaurační a ubytovací služby -
provoz ubytování hotelového typu a ubytování
campingového, poskytování restauračních služeb a služeb
rychlého občerstvení, provoz koupaliště, léčebná péče,
veterinářské a zemědělské služby, vědecký výzkum se
zaměřením na exotickou faunu, chova reprodukce
exotických zvířat určených pro studijní zoologické účely a
pro reintrodukci, zejména savců, ptáků, plazů,
obojživelníků a bezobratlích.

(511)

(511)

5, 28, 31, 35, 36, 37, 39, 41, 42

5, 28, 31, 35, 36, 37, 39, 41, 42

O 151086(210)

(730) Východočeská zoologická zahrada - safari Dvůr
Králové nad Labem, Štefánikova 1029, Dvůr
Králové nad Labem, Česká republika

(510)

(510)
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20.01.2000
20.01.2000

21.01.2000

21.01.2000

(220)
(220)

(220)

(220)

(320)
(320)

(320)

(320)

20.01.2000
20.01.2000

21.01.2000

21.01.2000

(540) too true

(740)
(740)

(740)

JUDr. Jelínek Milan, Advokátní kancelář, Vrchlického
834, Hradec Králové JUDr. Jelínek Milan, Advokátní kancelář, Vrchlického

834, Hradec Králové

Ing. Javoříková Jarmila, SVIT a.s., tř. T.Bati 1970,
Zlín

(540)
(540)

(540)

(5) veterinářské přípravky pro léčebné účely - speciální
léčebné přípravky, náplasti a obvazy, přípravky k
dezinfekci ran; (28) hry a hračky - plyšové, dřevěné,
plastové hračky, skleněné, porcelánové, keramické a
dřevěné figurky zvířat, stolní hry s přírodními a
zoologickými motivy, vánoční ozdoby ve tvaru zvířat,
bižuterie se zvířecími motivy, upomínkové předměty
spadající do této třídy; (31) krmiva pro zvířata, zejména
krmivové hračky, suchá, lisovaná a tavarovaná krmiva s
barevnou úpravou; (35) propagační činnost - zejména
propůjčování symboliky zoologické zahrady pro kalendáře,
plakáty a výrobu informačních a propagačních tiskovin a
audio a video kazet, reklama - zejména pronájem
reklamních ploch se symbolikou zoologické zahrady ke
zveřejňování reklam třetích osob, služby reklamní
kanceláře, zejména sdělování údajů o výrobcích a činnosti
třetích osob veřejnosti sdělovacími prostředky, distribucí
prospektů a vzorků a další související činností v reklamě;
(36) nemovitostní služby, zejména pronájem a správa
nemovitostí - pronájem nebytových ploch a nekrytých
otevřených ploch; (37) stavebnictví a opravy, služby
týkající se oprav a úprav stavebních objektů a jejich
uvedení do dobrého stavu po upotřebení, po škodách a po
poškození, údržbářské služby uchovávající předměty
opravy v původním stavu; (39) doprava, balení a
skladování zboží a organizování cest, služby parkovací,
provoz vnitřní dopravy v areálu ZOO, organizování
přepravy zvířat a služby související - zejména příprava
zboží k přepravě, balení a označování zboží, příprava
živých zvířat k přepravě, příprava transportu ve
speciájních transportních zařízeních pro malá, a velká
zvířata, technické zajištění přepravy, včetně nakládky,
překládky a vykládky a služeb spedičních; (41) výchova,
vzdělávání a zábava, služby týkající se výchovy osob a
poskytování zábavy, rozptýlení a rekreace, výstavní a
prohlídkovou činnosti ZOO parku a safari - vzdělávací a
výchovná přednášková činnost určená dětem a
handicapované mládeži, vytváření vzdělávacích a
informačních systémů a expedic, vydavatelská a
nakladatelská činnost spojená s tvorbou výukových
programů a výrobou didaktických pomůcek, odborná
pomoc při organizování a vyhodnocování odborných
soutěží a olympiád; (42) restaurační a ubytovací služby -
provoz ubytování hotelového typu a ubytování
campingového, poskytování restauračních služeb a služeb
rychlého občerstvení, provoz koupaliště, léčebná péče,
veterinářské a zemědělské služby, vědecký výzkum se
zaměřením na exotickou faunu, chov a reprodukce
exotických zvířat určených pro studijní zoologické účely a
pro reintrodukci, zejména savců, ptáků, plazů,

obojživelníků a bezobratlích.

(28) míče na sálovou kopanou.

(18) kůže, imitace kůže a výrobky z nich, deštníky; (25)
veškeré druhy oděvů, obuvi a kloboučnického zboží, košile,
svetry, vesty s rukávy, krátké kabáty, saka, kalhoty,
převlečníky, pláště do deště, větrovky, dámské pláště,
krátké kabáty s kapucí, nepromokavé kabáty, bavlněná
trička, pulovry, halenky, sukně, sportovní bundy s kapucí,
kostýmy, šaty, trička, šortky, džíny, večerní šaty, obleky,
kombinézy, oblečení pro volný čas, sportovní oblečení,
plavky a plážové oblečení, šátky, klobouky, čepice, barety,
rukavice, štóly, pásky na rukávy, pásky, doplňky, tenké
teplákové soupravy, ponožky, spodničky, body, flanelové
obleky, pantalóny, nátělníky, podprsenky, korzety,
živůtky, podvazky, noční oblečení, dámské domácí šaty,
dopolední společenské oblečení, veškeré druhy obuvi,
polobotky, boty, trepky, sportovní obuv a knoflíky pro
obuv, části obuvi, zejména podrážky, podpatky, holeně,
svršky; (26) knoflíky, stiskací knoflíky, háčky a očka,
špendlíky a ozdobné jehly -  v rámci této třídy.

(18) kůže, imitace kůže a výrobky z nich, deštníky; (25)
veškeré druhy oděvů, obuvi a kloboučnického zboží, košile,
svetry, vesty s rukávy, krátké kabáty, saka, kalhoty,
převlečníky, pláště do deště, větrovky, dámské pláště,
krátké kabáty s kapucí, nepromokavé kabáty, bavlněná
trička, pulovry, halenky, sukně, sportovní bundy s kapucí,

(511)
(511)

(511)

(511)

5, 28, 31, 35, 36, 37, 39, 41, 42
28

18, 25, 26

18, 25, 26

O 151087
O 151091

O 151130

O 151131

(210)
(210)

(210)

(210)

(730)
(730)

(730)

(730)

Východočeská zoologická zahrada - safari Dvůr
Králové nad Labem, Štefánikova 1029, Dvůr
Králové nad Labem, Česká republika

Východočeská zoologická zahrada - safari Dvůr
Králové nad Labem, Štefánikova 1029, Dvůr
Králové nad Labem, Česká republika

M.A.M. PeAL spol.s r.o., nám. T.G.M. 44, Lipník
nad Bečvou, Česká republika

S.T.S. - SWIFT TEXTILE SERVIS, s.r.o., Mikulášská
tř. 12, Plzeň, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)
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21.01.2000

21.01.2000

21.01.2000

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

21.01.2000

21.01.2000

21.01.2000

(540)

(540)

BLACK CATS NOW AND
FOREVER

LU LU collection

(540)

kostýmy, šaty, trička, šortky, džíny, večerní šaty, obleky,
kombinézy, oblečení pro volný čas, sportovní oblečení,
plavky a plážové oblečení, šátky, klobouky, čepice, barety,
rukavice, štóly, pásky na rukávy, pásky, doplňky, tenké
teplákové soupravy, ponožky, spodničky, body, flanelové
obleky, pantalóny, nátělníky, podprsenky, korzety,
živůtky, podvazky, noční oblečení, dámské domácí šaty,
dopolední společenské oblečení, veškeré druhy obuvi,
polobotky, boty, trepky, sportovní obuv a knoflíky pro
obuv, části obuvi, zejména podrážky, podpatky, holeně,
svršky; (26) knoflíky, stiskací knoflíky, háčky a očka,
špendlíky a ozdobné jehly - v rámci této třídy.

(18) kůže, imitace kůže a výrobky z nich, deštníky; (25)
veškeré druhy oděvů, obuvi a kloboučnického zboží, košile,
svetry, vesty s rukávy, krátké kabáty, saka, kalhoty,
převlečníky, pláště do deště, větrovky, dámské pláště,
krátké kabáty s kapucí, nepromokavé kabáty, bavlněná
trička, pulovry, halenky, sukně, sportovní bundy s kapucí,
kostýmy, šaty, trička, šortky, džíny, večerní šaty, obleky,
kombinézy, oblečení pro volný čas, sportovní oblečení,
plavky a plážové oblečení, šátky, klobouky, čepice, barety,
rukavice, štóly, pásky na rukávy, pásky, doplňky, tenké
teplákové soupravy, ponožky, spodničky, body, flanelové
obleky, pantalóny, nátělníky, podprsenky, korzety,
živůtky, podvazky, noční oblečení, dámské domácí šaty,
dopolední společenské oblečení, veškeré druhy obuvi,
polobotky, boty, trepky, sportovní obuv a knoflíky pro
obuv, části obuvi, zejména podrážky, podpatky, holeně,
svršky; (26) knoflíky, stiskací knoflíky, háčky a očka,
špendlíky a ozdobné jehly - v rámci této třídy.

(18) kůže, imitace kůže a výrobky z nich, deštníky; (25)
veškeré druhy oděvů, obuvi a kloboučnického zboží, košile,
svetry, vesty s rukávy, krátké kabáty, saka, kalhoty,
převlečníky, pláště do deště, větrovky, dámské pláště,
krátké kabáty s kapucí, nepromokavé kabáty, bavlněná
trička, pulovry, halenky, sukně, sportovní bundy s kapucí,
kostýmy, šaty, trička, šortky, džíny, večerní šaty, obleky,
kombinézy, oblečení pro volný čas, sportovní oblečení,
plavky a plážové oblečení, šátky, klobouky, čepice, barety,
rukavice, štóly, pásky na rukávy, pásky, doplňky, tenké
teplákové soupravy, ponožky, spodničky, body, flanelové
obleky, pantalóny, nátělníky, podprsenky, korzety,
živůtky, podvazky, noční oblečení, dámské domácí šaty,
dopolední společenské oblečení, veškeré druhy obuvi,
polobotky, boty, trepky, sportovní obuv a knoflíky pro
obuv, části obuvi, zejména podrážky, podpatky, holeně,
svršky; (26) knoflíky, stiskací knoflíky, háčky a očka,
špendlíky a ozdobné jehly - v rámci této třídy.

(9) nosiče magnetických dat, nahrávací diskety, zařízení na
zpracování dat a počítače, počítačový software,
magnetické pásky, diskety a jiné nosiče počítačových
programů, optické pásky a diskety jako nosiče
počítačových programů; (16) tištěný materiál, instruktážní
a výukový materiál, publikace, seznamy a zprávy; (35)
podnikové řízení správa podniku, podnikové funkce,
účetnictví, vnitřní a externí audit, vedení účetnictví,
průzkum obchodu, poskytování obchodních informací,
rozbor nákladů a s tím spojené poradenské služby, pomoc a
poradenství v podnikovém řízení, poradenské služby v
oblasti správy, ekonomické účinnosti a marketingu,
personální řízení, výběr a nábor pracovních sil, poradenské
služby týkající se fuzí, akvizic, franšíz a likvidací, daňové
poradenství, příprava daňových přiznání, poradenské
služby v oblasti řízení včetně řízení podniku, organizačního
plánování a rozvoje, podnikového rizikového řízení,
informačního rizikového řízení, řízení procesů,
podnikového finančnictví včetně poradenství týkajícího se
prodeje a akvizicí podniku, finančních a obchodních aktivit
podniku, forezního účetnictví včetně stanovení a šetření
zpronevěry, platební neschopnosti, organizace
podnikových funkcí, průzkum trhu a marketingové studie,
zajištění přístupu k online informacím v oblasti
podnikového řízení a správy podniku; (36) finanční
záležitosti, měnové záležitosti, realitní záležitosti,
poradenské služby týkající se kontroly úvěrů, investic,
dotací a financování půjček, daňové poradenství,
poradenství v oblasti realit týkající se finančních záležitostí
a zdanění, služby v oblasti pojistné matematiky, finančního
rizikového řízení, inkasa pohledávek, daňových výměrů,
zajištění přístupu k online informacím v oblasti pojištění,
financí, měn a realit; (38) telekomunikace, elektronická
pošta, přenos informací a obrazů pomocí počítače,
elektronické komunikační služby, komunikace za použití
počítačů, informace a zprávy s tím spojené, vše s ohledem
na podnikové a finanční poradenství; (41) organizace
školení, výchova a vzdělávání týkající se záležitosti v
oblasti řízení podniku a financí, publikace textů týkajících
se záležitostí v oblasti řízení podniku a financí,
organizování konferencí, seminářů, symposií a setkání o
obchodních, finančních a řídících záležitostech; (42) právní
služby, poradenství, poradenství v oblasti informační
technologie, počítačů, projektování počítačových
programů, sestavování počítačových databází, služby
spojené s projektováním počítačových programů a
programováním, služby týkající se právních záležitostí
včetně poradenství, daňových zákonů, překladů a návrhů
dohod, právních instrumentů a právních dokumentů,
technické poradenství, projektové poradenství.

(511)

(511)

(511)

18, 25, 26

18, 25, 26

9, 16, 35, 36, 38, 41, 42

O 151132

O 151134

O 151162

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

S.T.S. - SWIFT TEXTILE SERVIS, s.r.o., Mikulášská
tř. 12, Plzeň, Česká republika

S.T.S. - SWIFT TEXTILE SERVIS, s.r.o., Mikulášská
tř. 12, Plzeň, Česká republika

S.T.S. - SWIFT TEXTILE SERVIS, s.r.o., Mikulášská
tř. 12, Plzeň, Česká republika

(510)

(510)

(510)
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21.01.2000 21.01.2000(220) (220)
(320) (320)21.01.2000 21.01.2000

(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

(590) Barevná

(540) (540)

(9) nosiče magnetických dat, nahrávací diskety, zařízení na
zpracování dat a počítače, počítačový software,
magnetické pásky, diskety a jiné nosiče počítačových
programů, optické pásky a diskety jako nosiče
počítačových programů; (16) tištěný materiál, instruktážní
a výukový materiál, publikace, seznamy a zprávy; (35)
podnikové řízení a správa podniku, podnikové funkce,
účetnictví, vnitřní a externí audit, vedení účetnictví,
průzkum obchodu, poskytování obchodních informací,
rozbor nákladů a s tím spojené poradenské služby, pomoc a
poradenství v podnikovém řízení, poradenské služby v
oblasti správy, ekonomické účinnosti a marketingu,
personální řízení, výběr a nábor pracovních sil, poradenské
služby týkající se fuzí, akvizic, franšíz a likvidací, daňové
poradenství, příprava daňových přiznání, poradenské
služby v oblasti řízení včetně řízení podniku, organizačního
plánování a rozvoje, podnikového rizikového řízení,
informačního rizikového řízení, řízení procesů,
podnikového finančnictví včetně poradenství týkajícího se
prodeje a akvizicí podniku, finančních a obchodních aktivit
podniku, forezního účetnictví včetně stanovení a šetření
zpronevěry, platební neschopnosti, organizace
podnikových funkcí, průzkum trhu a marketingové studie,
zajištění přístupu k online informacím v oblasti
podnikového řízení a správy podniku; (36) finanční
záležitosti, měnové záležitosti, realitní záležitosti,
poradenské služby týkající se kontroly úvěrů, investic,
dotací a financování půjček, daňové poradenství,
poradenství v oblasti realit týkající se finančních záležitostí
a zdanění, služby v oblasti pojistné matematiky, finančního
rizikového řízení, inkasa pohledávek, daňových výměrů,
zajištění přístupu k online informacím v oblasti pojištění,
financí, měn a realit; (38) telekomunikace, elektronická
pošta, přenos informací a obrazů pomocí počítače,
elektronické komunikační služby, komunikace za použití
počítačů, informace a zprávy s tím spojené, vše s ohledem
na podnikové a finanční poradenství; (41) organizace
školení, výchova a vzdělávání týkající se záležitostí v
oblasti řízení podniku a financí, publikace textů týkajících
se záležitostí v oblasti řízení podniku a financí,
organizování konferencí, seminářů, symposií a setkání o
obchodních, finančních a řídících záležitostech; (42) právní
služby, poradenství, poradenství v oblasti informační
technologie, počítačů, projektování počítačových
programů, sestavování počítačových databází, služby
spojené s projektováním počítačových programů a
programováním, služby týkající se právních záležitostí
včetně poradenství, daňových zákonů, překladů a návrhů
dohod, právních instrumentů a právních dokumentů,
technické poradenství, projektové poradenství.

(9) nosiče magnetických dat, nahrávací diskety, zařízení na
zpracování dat a počítače, počítačový software,
magnetické pásky, diskety a jiné nosiče počítačových
programů, optické pásky a diskety jako nosiče
počítačových programů; (16) tištěný materiál, instruktážní
a výukový materiál, publikace, seznamy a zprávy; (35)
podnikové řízení správa podniku, podnikové funkce,
účetnictví, vnitřní a externí audit, vedení účetnictví,
průzkum obchodu, poskytování obchodních informací,
rozbor nákladů a s tím spojené poradenské služby, pomoc a
poradenství v podnikovém řízení, poradenské služby v
oblasti správy, ekonomické účinnosti a marketingu,
personální řízení, výběr a nábor pracovních sil, poradenské
služby týkající se fuzí, akvizic, franšíz a likvidací, daňové
poradenství, příprava daňových přiznání, poradenské
služby v oblasti řízení včetně řízení podniku, organizačního
plánování a rozvoje, podnikového rizikového řízení,
informačního rizikového řízení, řízení procesů,
podnikového finančnictví včetně poradenství týkajícího se
prodeje a akvizicí podniku, finančních a obchodních aktivit
podniku, forezního účetnictví včetně stanovení a šetření
zpronevěry, platební neschopnosti, organizace
podnikových funkcí, průzkum trhu a marketingové studie,
zajištění přístupu k online informacím v oblasti
podnikového řízení a správy podniku; (36) finanční
záležitosti, měnové záležitosti, realitní záležitosti,
poradenské služby týkající se kontroly úvěrů, investic,
dotací a financování půjček, daňové poradenství,
poradenství v oblasti realit týkající se finančních záležitostí
a zdanění, služby v oblasti pojistné matematiky, finančního
rizikového řízení, inkasa pohledávek, daňových výměrů,
zajištění přístupu k online informacím v oblasti pojištění,
financí, měn a realit; (38) telekomunikace, elektronická
pošta, přenos informací a obrazů pomocí počítače,
elektronické komunikační služby, komunikace za použití
počítačů, informace a zprávy s tím spojené, vše s ohledem
na podnikové a finanční poradenství; (41) organizace
školení, výchova a vzdělávání týkající se záležitosti v
oblasti řízení podniku a financí, publikace textů týkajících
se záležitostí v oblasti řízení podniku a financí,
organizování konferencí, seminářů, symposií a setkání o
obchodních, finančních a řídících záležitostech; (42) právní
služby, poradenství, poradenství v oblasti informační
technologie, počítačů, projektování počítačových
programů, sestavování počítačových databází, služby
spojené s projektováním počítačových programů a
programováním, služby týkající se právních záležitostí
včetně poradenství, daňových zákonů, překladů a návrhů
dohod, právních instrumentů a právních dokumentů,
technické poradenství, projektové poradenství.

(511) (511)9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42

O 151163 O 151164(210) (210)

(730) (730)KPMG International, společnost organizovaná
podle zákonů Švýcarska, KPMG Building, Burg.
Rijnderslaan 20, Amstelveen, Holandsko

KPMG International, společnost organizovaná
podle zákonů Švýcarska, KPMG Building, Burg.
Rijnderslaan 20, Amstelveen, Holandsko

(510) (510)
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21.01.2000
21.01.2000

(220)
(220)(320)
(320)

21.01.2000
21.01.2000

(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

(540)
(540)

(9) nosiče magnetických dat, nahrávací diskety, zařízení na
zpracování dat a počítače, počítačový software,
magnetické pásky, diskety a jiné nosiče počítačových
programů, optické pásky a diskety jako nosiče
počítačových programů; (16) tištěný materiál, instruktážní
a výukový materiál, publikace, seznamy a zprávy; (35)
podnikové řízení správa podniku, podnikové funkce,
účetnictví, vnitřní a externí audit, vedení účetnictví,
průzkum obchodu, poskytování obchodních informací,
rozbor nákladů a s tím spojené poradenské služby, pomoc a
poradenství v podnikovém řízení, poradenské služby v
oblasti správy, ekonomické účinnosti a marketingu,
personální řízení, výběr a nábor pracovních sil, poradenské
služby týkající se fuzí, akvizic, franšíz a likvidací, daňové
poradenství, příprava daňových přiznání, poradenské
služby v oblasti řízení včetně řízení podniku, organizačního
plánování a rozvoje, podnikového rizikového řízení,
informačního rizikového řízení, řízení procesů,
podnikového finančnictví včetně poradenství týkajícího se
prodeje a akvizicí podniku, finančních a obchodních aktivit
podniku, forezního účetnictví včetně stanovení a šetření
zpronevěry, platební neschopnosti, organizace
podnikových funkcí, průzkum trhu a marketingové studie,
zajištění přístupu k online informacím v oblasti
podnikového řízení a správy podniku; (36) finanční
záležitosti, měnové záležitosti, realitní záležitosti,
poradenské služby týkající se kontroly úvěrů, investic,
dotací a financování půjček, daňové poradenství,
poradenství v oblasti realit týkající se finančních záležitostí
a zdanění, služby v oblasti pojistné matematiky, finančního
rizikového řízení, inkasa pohledávek, daňových výměrů,
zajištění přístupu k online informacím v oblasti pojištění,
financí, měn a realit; (38) telekomunikace, elektronická
pošta, přenos informací a obrazů pomocí počítače,
elektronické komunikační služby, komunikace za použití
počítačů, informace a zprávy s tím spojené, vše s ohledem
na podnikové a finanční poradenství; (41) organizace
školení, výchova a vzdělávání týkající se záležitosti v
oblasti řízení podniku a financí, publikace textů týkajících
se záležitostí v oblasti řízení podniku a financí,
organizování konferencí, seminářů, symposií a setkání o
obchodních, finančních a řídících záležitostech; (42) právní
služby, poradenství, poradenství v oblasti informační
technologie, počítačů, projektování počítačových
programů, sestavování počítačových databází, služby
spojené s projektováním počítačových programů a
programováním, služby týkající se právních záležitostí
včetně poradenství, daňových zákonů, překladů a návrhů
dohod, právních instrumentů a právních dokumentů,

technické poradenství, projektové poradenství.

(9) nosiče magnetických dat, nahrávací diskety, zařízení na
zpracování dat a počítače, počítačový software,
magnetické pásky, diskety a jiné nosiče počítačových
programů, optické pásky a diskety jako nosiče
počítačových programů; (16) tištěný materiál, instruktážní
a výukový materiál, publikace, seznamy a zprávy; (35)
podnikové řízení správa podniku, podnikové funkce,
účetnictví, vnitřní a externí audit, vedení účetnictví,
průzkum obchodu, poskytování obchodních informací,
rozbor nákladů a s tím spojené poradenské služby, pomoc a
poradenství v podnikovém řízení, poradenské služby v
oblasti správy, ekonomické účinnosti a marketingu,
personální řízení, výběr a nábor pracovních sil, poradenské
služby týkající se fuzí, akvizic, franšíz a likvidací, daňové
poradenství, příprava daňových přiznání, poradenské
služby v oblasti řízení včetně řízení podniku, organizačního
plánování a rozvoje, podnikového rizikového řízení,
informačního rizikového řízení, řízení procesů,
podnikového finančnictví včetně poradenství týkajícího se
prodeje a akvizicí podniku, finančních a obchodních aktivit
podniku, forezního účetnictví včetně stanovení a šetření
zpronevěry, platební neschopnosti, organizace
podnikových funkcí, průzkum trhu a marketingové studie,
zajištění přístupu k online informacím v oblasti
podnikového řízení a správy podniku; (36) finanční
záležitosti, měnové záležitosti, realitní záležitosti,
poradenské služby týkající se kontroly úvěrů, investic,
dotací a financování půjček, daňové poradenství,
poradenství v oblasti realit týkající se finančních záležitostí
a zdanění, služby v oblasti pojistné matematiky, finančního
rizikového řízení, inkasa pohledávek, daňových výměrů,
zajištění přístupu k online informacím v oblasti pojištění,
financí, měn a realit; (38) telekomunikace, elektronická
pošta, přenos informací a obrazů pomocí počítače,
elektronické komunikační služby, komunikace za použití
počítačů, informace a zprávy s tím spojené, vše s ohledem
na podnikové a finanční poradenství; (41) organizace
školení, výchova a vzdělávání týkající se záležitosti v
oblasti řízení podniku a financí, publikace textů týkajících
se záležitostí v oblasti řízení podniku a financí,
organizování konferencí, seminářů, symposií a setkání o
obchodních, finančních a řídících záležitostech; (42) právní
služby, poradenství, poradenství v oblasti informační
technologie, počítačů, projektování počítačových
programů, sestavování počítačových databází, služby
spojené s projektováním počítačových programů a
programováním, služby týkající se právních záležitostí
včetně poradenství, daňových zákonů, překladů a návrhů
dohod, právních instrumentů a právních dokumentů,
technické poradenství, projektové poradenství.

(511)
(511)

9, 16, 35, 36, 38, 41, 42
9, 16, 35, 36, 38, 41, 42

O 151165
O 151166

(210)
(210)

(730)
(730)

KPMG International, společnost organizovaná
podle zákonů Švýcarska, KPMG Building, Burg.
Rijnderslaan 20, Amstelveen, Holandsko

KPMG International, společnost organizovaná
podle zákonů Švýcarska, KPMG Building, Burg.
Rijnderslaan 20, Amstelveen, Holandsko

(510)

(510)
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21.01.2000

24.01.2000

24.01.2000

24.01.2000

25.01.2000

25.01.2000

25.01.2000

25.01.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

21.01.2000

24.01.2000

24.01.2000

24.01.2000

25.01.2000

25.01.2000

25.01.2000

25.01.2000

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

KWORLD

FIT KID

DEPRENIX

NOPALIN

RHI MANAGEMENT
RESOURCES

RHI CONSULTING

ROBERT HALF

ACCOUNTEMPS

(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. Pavel Zelený, advokát, Společná advokátní
kancelář Všetečka, Zelený, Švorčík, Kalenský a
partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Pavel Zelený, advokát, Společná advokátní
kancelář Všetečka, Zelený, Švorčík, Kalenský a
partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Pavel Zelený, advokát, Společná advokátní
kancelář Všetečka, Zelený, Švorčík, Kalenský a
partneři, Hálkova 2, Praha 2

JUDr. Pavel Zelený, advokát, Společná advokátní
kancelář Všetečka, Zelený, Švorčík, Kalenský a
partneři, Hálkova 2, Praha 2

(38) zajišťování přístupu k online informacím a
komunikační služby, poradenství v oblasti telekomunikací,
poradenství týkající se komunikačních služeb, elektronické
pošty a  přenosu zpráv a obrazů pomocí počítačů,
elektronické komunikační služby, telekomunikační služby a
komunikace pomocí počítačů. (42) poradenství v oblasti
informační technologie a počítačů, projektování
počítačového software, sestavování počítačovách databází,
počítačové programovací služby.

(35) propagační činnost, pomoc při řízení obchodní
činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce; (41)
výchova, školení (formace), zábava, sportovní a kulturní
aktivity.

(3) přípravky pro bělení a jiné prostředky ku praní,
přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení,
mýdla, parfumerie, vonné oleje, kosmetika, vlasové vody
(lotions), zubní pasty; (5) výrobky lékárnické, veterinářské
a hygienické, diabetické přípravky pro léčebné účely,
potraviny pro batolata, náplastě, materiál pro obvazy,
materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky,
dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení škodlivých
zvířat, fungicidy, herbicidy.

(3) přípravky pro bělení a jiné prostředky ku praní,
přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení,
mýdla, parfumerie, vonné oleje, kosmetika, vlasové vody

(lotions), zubní pasty; (5) výrobky lékárnické, veterinářské
a hygienické, diabetické přípravky pro léčebné účely,
potraviny pro batolata, náplastě, materiál pro obvazy,
materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky,
dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení škodlivých
zvířat, fungicidy, herbicidy.

(35) pracovní poradenství, služby v oblasti prozatímního
umístění pracovníků.

(35) pracovní poradenství a služby v oblasti náboru
zaměstnanců.

(35) služby zprostředkovatelny práce.

(35) služby zprostředkovatelny práce, výpomoc,
poradenství v oblasti zaměstnávání, personální
poradenství.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

38, 42

35, 41

3, 5

3, 5

35

35

35

35

O 151167

O 151186

O 151187

O 151188

O 151233

O 151234

O 151235

O 151236

O 151254

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

KPMG International, společnost organizovaná
podle zákonů Švýcarska, KPMG Building, Burg.
Rijnderslaan 20, Amstelveen, Holandsko

KPMG International, společnost organizovaná
podle zákonů Švýcarska, KPMG Building, Burg.
Rijnderslaan 20, Amstelveen, Holandsko

CALIFORNIA FITNESS s.r.o., Soukalova 3355,
Praha 4 - Modřany, Česká republika

CALIFORNIA FITNESS s.r.o., Soukalova 3355,
Praha 4 - Modřany, Česká republika

CALIFORNIA FITNESS s.r.o., Soukalova 3355,
Praha 4 - Modřany, Česká republika

ROBERT HALF INCORPORATED, 2884 Sand Hill
Road, Menlo Park, Spojené státy americké, California

ROBERT HALF INCORPORATED, 2884 Sand Hill
Road, Menlo Park, Spojené státy americké, California

ROBERT HALF INCORPORATED, 2884 Sand Hill
Road, Menlo Park, Spojené státy americké, California

ROBERT HALF INCORPORATED, 2884 Sand Hill
Road, Menlo Park, Spojené státy americké, California

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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26.01.2000

26.01.2000

26.01.2000

27.01.2000

27.01.2000

27.01.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

26.01.2000

26.01.2000

26.01.2000

27.01.2000

27.01.2000

27.01.2000

(540) AIRATHON

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Rylková Iva, Polská 1525, Ostrava-Poruba

Ing. Rylková Iva, Polská 1525, Ostrava-Poruba

JUDr. Jan Matějka, Národní 32, Praha 1

Ing. Dohnal Jiří, patentový zástupce, Nedbalova 29,
Brno

Ing. Dohnal Jiří, patentový zástupce, Nedbalova 29,
Brno

(540)

(540)

(540)

(540)

(35) obchodní poradenství v oblasti níže uvedených služeb;
(39) zásilková služba, doručování a distribuce zboží a
zásilek, logistika, doručovací služby, kurýrské služby,
doručování balíků, dovoz, doprava, přepravní služby,
skladování zboží, distribuce zboží na dobírku, balení zboží;
(42) odborné poradenství v oblasti výše uvedených služeb.

(35) obchodní poradenství v oblasti níže uvedených služeb;
(39) zásilková služba, doručování a distribuce zboží a
zásilek, logistika, doručovací služby, kurýrské služby,
doručování balíků, dovoz, doprava, přepravní služby,
skladování zboží, distribuce zboží na dobírku, balení zboží;
(42) odborné poradenství v oblasti výše uvedených služeb.

(5) výrobky lékárnické, veterinářské a hygienické,
diabetické přípravky pro léčebné účely, potraviny pro
batolata, náplastě, materiál pro obvazy, materiály pro
plombování zubů a pro zubní otisky, dezinfekční přípravky,
výrobky pro hubení škodlivých zvířat, fungicidy, herbicidy.

(5) výrobky diabetické k léčebným účelům, potraviny pro
děti k léčebným účelům, potraviny pro batolata,
vitamínové a multivitamínové přípravky a nápoje; (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, kečupy, koření, led na
chlazení; (32) pivo, lehká piva i ležáky, minerální vody,
šumivé a jiné nealkoholické nápoje, sirupy a jiné přípravky
k přípravě nápojů, ovocné šťávy a nápoje z ovocných
šťáv.

(5) výrobky diabetické k léčebným účelům, potraviny pro
děti k léčebným účelům, potraviny pro batolata,
vitamínové a multivitamínové přípravky a nápoje; (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, kečupy, koření, led na
chlazení; (32) pivo, lehká piva i ležáky, minerální vody,
šumivé a jiné nealkoholické nápoje, sirupy a jiné přípravky
k přípravě nápojů, ovocné šťávy a nápoje z ovocných
šťáv.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

35, 39, 42

35, 39, 42

5

5, 30, 32

5, 30, 32

O 151255

O 151280

O 151300

O 151301

O 151302

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

LINDBERGH, a.s., Pestovateĺská 4, Bratislava 2,
Slovenská republika

LINDBERGH, a.s., Pestovateĺská 4, Bratislava 2,
Slovenská republika

MERCK & CO., Inc. a New Jersey corporation ,
One Merck Drive, P.O.Box 100, Whitehouse Station,
Spojené státy americké, New Jersey

NELI, a.s., Na Hraničkách 34, Vyškov, Česká
republika

NELI, a.s., Na Hraničkách 34, Vyškov, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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27.01.2000

27.01.2000

27.01.2000

27.01.2000

27.01.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

27.01.2000

27.01.2000

27.01.2000

27.01.2000

27.01.2000

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Dohnal Jiří, patentový zástupce, Nedbalova 29,
Brno

Ing. Dohnal Jiří, patentový zástupce, Nedbalova 29,
Brno

Ing. Janský Bedřich, Květnická 674/2, Praha 10

Darník Rudolf, patentový zástupce, Vikova 1145,
Praha 4

Darník Rudolf, patentový zástupce, Vikova 1145,
Praha 4

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(5) výrobky diabetické k léčebným účelům, potraviny pro
děti k léčebným účelům, potraviny pro batolata,
vitamínové a multivitamínové přípravky a nápoje; (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, kečupy, koření, led na
chlazení; (32) pivo, lehká piva i ležáky, minerální vody,
šumivé a jiné nealkoholické nápoje, sirupy a jiné přípravky
k přípravě nápojů, ovocné šťávy a nápoje z ovocných
šťáv.

(5) výrobky diabetické k léčebným účelům, potraviny pro
děti k léčebným účelům, potraviny pro batolata,
vitamínové a multivitamínové přípravky a nápoje; (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, kečupy, koření, led na
chlazení; (32) pivo, lehká piva i ležáky, minerální vody,
šumivé a jiné nealkoholické nápoje, sirupy a jiné přípravky
k přípravě nápojů, ovocné šťávy a nápoje z ovocných
šťáv.

(39) zasílatelství mezinárodní a vnitrostátní.

(30) zmrzliny všeho druhu, včetně výrobků obsahujících
převážně zmrzlinu.

(30) zmrzliny všeho druhu, včetně výrobků obsahujících
převážně zmrzlinu.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

5, 30, 32

5, 30, 32

39

30

30

30

O 151303

O 151312

O 151313

O 151314

O 151315

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

NELI, a.s., Na Hraničkách 34, Vyškov, Česká
republika

NELI, a.s., Na Hraničkách 34, Vyškov, Česká
republika

ŠKODA TATRA Forwarding, a.s., Štefánikova
1163, Kopřivnice, Česká republika

Schöller, zmrzlina a mražené výrobky, s.r.o.,
Nupaky č. 145, Dobřejovice u Prahy, Česká republika

Schöller, zmrzlina a mražené výrobky, s.r.o.,
Nupakyč. 145, Dobřejovice u Prahy, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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27.01.2000

27.01.2000

27.01.2000

28.01.2000

31.01.2000

31.01.2000

31.01.2000

31.01.2000

01.02.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

27.01.2000

27.01.2000

27.01.2000

28.01.2000

01.11.1999

31.01.2000

31.01.2000

31.01.2000

01.02.2000

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

WHIB SYSTEM

FIRETALK

BASIKA

BASIK

BASIKO

(740)

(740)

(740)

Darník Rudolf, patentový zástupce, Vikova 1145,
Praha 4

Darník Rudolf, patentový zástupce, Vikova 1145,
Praha 4

Mgr. Petra de Brantes, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

(540)

(540)

(540)

(540)

(30) zmrzliny všeho druhu, včetně výrobků obsahujících
převážně zmrzlinu.

(30) zmrzliny všeho druhu, včetně výrobků obsahujících
převážně zmrzlinu.

(6) kovové stavební materiály; (17) materiály těsnící,
ucpávací, izolační; (37) stavebnictví.

(6) kovové stavební materiály; (37) stavebnictví; (39)
doprava.

(29) smažené bramborové lupínky, arašídy, oříšky,
tyčinky, suché plody.

(9) počítačový software pro odesílání a přijímání
zvukových a texotvých dat prostřednictívm sítí; (38)
komunikační služby, zejména poskytování přístupu k
přenosu zvukových a textových dat (providerské služby).

(25) oděvy.

(25) oděvy.

(25) oděvy.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

30

6, 17, 37

6, 37, 39

29

9, 38

25

25

25

25, 28

O 151316

O 151319

O 151320

O 151372

O 151419

O 151440

O 151441

O 151442

O 151464

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Schöller LebensmittelGMBH and Co KG, Bucher
Strasse 137, Nürnberg, Německo

Schöller, zmrzlina a mražené výrobky, s.r.o.,
Nupaky č. 14, Dobřejovice u Prahy, Česká republika

Widomski Robert, Božkova 73, Ostrava, Česká
republika

Widomski Robert, Božkova 73, Ostrava, Česká
republika

VITANA, a.s., Mělnická 133, Byšice, Česká republika

MULTIZUDE, INC., 601 Gateway Boulevard, Suite
1050, South San Francisco, Spojené státy americké,
California

CONSENT INTERNATIONAL DEVELOPMENT
CO., LTD, Gdaňská 657, Praha 8 - Bohnice, Česká
republika

CONSENT INTERNATIONAL DEVELOPMENT
CO., LTD, Gdaňská 657, Praha 8 - Bohnice, Česká
republika

CONSENT INTERNATIONAL DEVELOPMENT
CO., LTD, Gdaňská 657, Praha 8 - Bohnice, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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01.02.2000

02.02.2000

02.02.2000

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

01.02.2000

02.02.2000

02.02.2000

(540) PRÁSKAČKA

(740)

(740)

Ing. Vlasta Sedláčková, Patentová, známková, grafická
kancelář, Ke Kateřinkám 1393, Praha 4

Müller Václav, patentový zástupce, Filipova 2016,
Praha 4

(540)

(540)

(540)

(25) oděvy, oblečení a obuv pro sport a různé hry, spadající
do této třídy; (28) nářadí pro sporty a různé hry, spadající
do této třídy.

(35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu,
poradenství v obchodní činnosti, účetnictví, organizační
poradenství; (36) správa a pronájem nemovitostí, činnost
realitní kanceláře, ekonomické poradenství,
zprostředkovatelská služba v uvedených službách; (37)
stavební práce, vodoinstalatérství, čalounictví, opravy-
montáž-instalace a údržba elektrických strojů a přístrojů,
technické služby bezpečnosti práce, úklidové služby,
zprostředkovatelská činnost v uvedených službách,
montáž-oprava-instalace a údržba elektronických přístrojů,
zámečnické práce; (42) provozování elektronických
zabezpečovacích a požárních systémů, dozor na výtahy a
hořáky, revizní činnost v oblasti elektro.

(2) barvy, nátěry, laky, ochranné prostředky proti korozi a
proti bakteriozaci dřeva, barviva, mořidla, přírodní
pryskyřice v surovém stavu, kovy lístkové a práškové pro
malíře, dekoratéry a umělce; (3) kosmetické a
farmaceutické přípravky, jako prostředky WC hygieny,
čističe skvrn, výrobky bytové a spotřební chemie, zejména
pro WC, koupelny, kuchyně, domácnost a komunální
hygienu, přípravky na čištění textilií a jiných předmětů,
hygienické potřeby, jako mýdla, mýdla tekutá, šampony
vlasové i tělové, pěny a sole do koupelí, čistící prostředky
pro pleť, přípravky na růst vlasů, opalovací krémy,
pleťové masky, balzámy na rty, krémy, zubní pasty,
prášky, vodičky, přípravky k čištění, leštění a

odmašťování, brusné přípravky, voňavkářské výrobky,
parfémy, éterické oleje, dekorativní kosmetika jako
rtěnky, umělé řasy, makeupy a pod.; (7) elektrotechnická
zařízení a přístroje pro domácnost jako kráječe, hnětače,
šlehače, roboty, mixery, vysavače prachu, leštičky parket,
pro jízdní kola, jako například dynama, motory s výjimkou
motorů pro pozemní vozidla, elektrotermické nástroje a
přístroje, jako elektrické svářečky, elektromechanické
zařízení pro domácí účely určené k čištění, jako vysavače
prachu, odsavače par, leštiče parket a pod.; (9) přístroje a
nástroje navigační, fotografické, kinematografické, měřící,
optické, elektrické, přístroje pro bezdrátový přenos
informací, zařízení pro záznam, přenos a reprodukci zvuku
nebo obrazu, jako radia, radiomagnetofony, autorádia,
autoreproduktory, televizory s teletextem i bez teletextu,
auto kazety a video kazety, sluchátka, přístroje a nástroje
pro účely učební, elektrotermické nástroje a přístroje, jako
žehličky klasické i napařovací a pod., počítače a jejich
součásti, softwarové produkty; (19) nekovové stavební
materiály, asfalt, asbestocement, bazény nekovové, beton,
střešní krytiny, cement, cihly, dehet, desky cementové,
dlažba, dlaždice na podlahu, drenáže, dřevěné obložení,
dřevo stavební, dveře, dýhy dřevěné, kámen stavební,
komíny, konstrukce stavební nekovové, korek lisovaný,
krokve, lepenka, lešení nekovové, malta stavební,
mozaikové sklo, mramor, mříže nekovové, nátěrové
hmoty pro stavebnictví, obkládačky, ohnivzdorné
cementové desky, okenice, okna, opuka, panely stavební
nekovové, papír pro stavebnictví, písek, ploty nekovové,
podlahy nekovové, poklopy nekovové, potrubí spádové,
překližky, rámy okenní, roury kameninové, rákos pro
stavební účely, řezivo, sádra, sklo, stavby přenosné
nekovové, stavební hmoty, střechy, šamot, štěrk, trámy,
trubky kameninové, vápenec, vápno, vlysy podlahové,
zárubně dveří, žlaby okapní, žula; (20) nábytek včetně
kovového a kempingového nábytku, broušená skla a
zrcadla, rámy, výrobky ze dřeva, korku, rákosu, třtiny,
vrbového proutí, rohoviny, kostí, slonoviny, jantaru,
perleti, buničiny, výrobky z plastických hmot, matrace,
žíněnky, podhlavníky a pod..

(5) výrobky dietetické, zejména pro léčebné účely,
potraviny pro děti k léčebným účelům, batolata a nemocné,
potravinové přípravky a doplňky všeho druhu, jako
posilující poživatiny, vitamínové přípravky, poživatiny
pro doplnění redukčních diet nebo přípravků pro hubnutí,
přípravky obsahující biochemické katalyzátory, zejména
pro fyzicky aktivní osoby, rekonvalezcenty a nemocné,
desinfekční prostředky; (29) potravinářské konzervy,
omáčky na salát, polévky, polévky v sáčku, mléčné
přípravky, hotová jídla konzervovaná, zmrazené maso,
kuchyňské polotovary, ovoce a zelenina konzervovaná,
sušená, zmrazená a zavařená, želé, džemy, kompoty, vejce,
mléko a mléčné výrobky, mražené smetanové krémy i s
rostlinným tukem, jogurtové, s přídavkem ovoce, ovocné
krémy mražené samostatně, ovocné dřeně, mražené pizzy;
(30) oplatky, cukrovinky, včetně gumových a esencí pro
cukrovinky, cukrářské výrobky všeho druhu, zmrazená
hotová jídla a polotovary, káva, čaj, kakao, cukr, rýže,
kávové náhražky, med, led pro osvěžení, zmrzliny, obilné

(511)

(511)

(511)

35, 36, 37, 42

2, 3, 7, 9, 19, 20

5, 29, 30

O 151474

O 151513

O 151514

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

BOHEMIA SPORT, spol.s r.o., Strakonická 947,
Horažďovice, Česká republika

KD Pragma, a.s., Bělohorská 9/274, Praha 6, Česká
republika

KK - BET, Borovská 1711, Praha 9 - Újezd nad Lesy,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)
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02.02.2000

02.02.2000

03.02.2000

04.02.2000

04.02.2000

04.02.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

02.02.2000

02.02.2000

03.02.2000

04.02.2000

04.02.2000

04.02.2000

(540)

(540)

IZKA

JAROSLAV NĚMEC IRIS

(740)

(740)

(740)

(740)

Müller Václav, patentový zástupce, Filipova 2016,
Praha 4

JUDr. Traplová Jarmila, Advokátní a patentová
kancelář Traplová, Hakr, Kubát, Přístavní 24, Praha 7

Darník Rudolf, patentový zástupce, Vikova 1145,
Praha 4

Patentservis Praha a.s., Jívenská 1273/1, Praha 4

(590)

(590)

(590)

Barevná

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

vločky, pizzy, těsta.

(14) vzácné kovy a jejich slitiny a výrobky z těchto látek
nebo postříbřeného nebo pozlaceného kovu, nejsou-li
uvedeny v jiných třídách, klenoty, bižuterie, drahokamy,
hodinářské potřeby a chronometrické 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; (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;  (35) služby v oblasti
maloobchodní sítě; (42) restaurace (strava), dočasné
ubytování, péče léčebná, hygienická a kosmetická, služby
veterinářské a zemědělské, služby právní, vědecký a
průmyslový výzkum, programování pro počítače.

(30) zmrzliny všeho druhu, včetně výrobků obsahujících
převážně zmrzlinu.

(31) rostliny a přírodní květiny; (40) vazačské služby; (42)
aranžování květin.

(16) tiskárenské výrobky, veškeré druhy tiskovin; (35)
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
polygrafických výrobků a služeb; (39) doprava, balení a
skladování zboží, provozování konsignačních skladů
polygrafického materiálu; (41) vydavatelská a
nakladatelská činnost; (42) zhotovování polygrafických
výrobků, polygrafické služby, poskytování ubytovacích
služeb.

(16) tiskárenské výrobky, veškeré druhy tiskovin; (35)
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
polygrafických výrobků a služeb; (39) doprava, balení a
skladování zboží, provozování konsignačních skladů
polygrafického materiálu; (41) vydavatelská a
nakladatelská činnost; (42) zhotovování polygrafických
výrobků, polygrafické služby, poskytování ubytovacích
služeb.

(12) motorová vozidla a části k nim.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

14, 16, 18, 35, 42

30

31, 40, 42

16, 35, 39, 41, 42

16, 35, 39, 41, 42

12

O 151518

O 151523

O 151552

O 151601

O 151602

O 151604

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Mrazírny Oceán a.s., Palhanecká 15, Opava -
Jaktař, Česká republika

IZKA, SOCIETE CIVILE (A French Corporation),
202 Route de Charlieu, Roanne, Francie

Schöller Lebensmittel GMBH and Co KG, Bucher
Strase 137, Nürnberg, Německo

Jaroslav Němec - IRIS, Černá Hora 54, Černá Hora,
Česká republika

Svoboda, grafické závody, akciová společnost,
Sazečská 8, Praha 10, Česká republika

Svoboda, grafické závody, akciová společnost,
Sazečská 8, Praha 10, Česká republika

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(TOYOTA MOTOR CORPORATION), 1, Toyota-
cho,Toyota-shi, Aichi-ken, Japonsko

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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04.02.2000

07.02.2000

07.02.2000

07.02.2000

07.02.2000

07.02.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

04.02.2000

07.02.2000

07.02.2000

07.02.2000

07.02.2000

07.02.2000

(540)

(540)

(540)

O THE OPRAH
MAGAZINE

HEPAFIT

PROSTAFITKY
(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Patentservis Praha a.s., Jívenská 1273/1, Praha 4

RNDr. Halaxová Zdeňka, TETRAPAT, Ostružnická 5,
Olomouc

JUDr. Frischmann Petr, Zeiner Golan Nir & Partners,
Maiselova 15, 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

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(35) zprostředkování nákupu a prodeje v oblasti obchodu,
činnost ekonomických a organizačních poradců; (37)
provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
pokrývačství, klempířství, izolatérství, inženýrská činnost
ve výstavbě (nevztahuje se na stavební projektování),
zámečnictví.

(6) kovové polotovary, kovový stavební a instalační
materiál, zejména kovové trubky všeho druhu, tažené a
válcované profily, válcovaná a tažená ocel, výrobky z
kovových trubek a profilů, kovové zámečnické výrobky,
kování; (11) radiátory; (20) kovový nábytek, kovové části
nábytku.

(16) tématické časopisy všeho druhu, periodika a
informační bulletiny.

(1) chemické výrobky a chemikálie pro průmysl a vědu,
chemické látky na konzervování potravin, třísloviny; (3)
éterické oleje kosmetické přípravky, vlasové vodičky,
přípravky na čištění zubů, dezodoranty pro osobní potřebu,
sanitární přípravky; (5) farmaceutické, zvěrolékařské
přípravky, čajoviny a čajové směsi s léčivým účinkem,
farmaceutické přípravky s obsahem rostlinných výtažků,
chemické látky pro zdravotnické účely, ochranné pracovní
masti a krémy, emulze, léčivé masti, prášky a zásypy,
vitaminové přípravky, dietetické látky přizpůsobené na
lékařské účely, desinfekční přípravky, sanitární přípravky
na léčebné účely a osobní hygienu.

(1) chemické výrobky a chemikálie pro průmysl a vědu,
chemické látky na konzervování potravin, třísloviny; (3)
éterické oleje kosmetické přípravky, vlasové vodičky,
přípravky na čištění zubů, dezodoranty pro osobní potřebu,
sanitární přípravky; (5) farmaceutické, zvěrolékařské
přípravky, čajoviny a čajové směsi s léčivým účinkem,
farmaceutické přípravky s obsahem rostlinných výtažků,
chemické látky pro zdravotnické účely, ochranné pracovní
masti a krémy, emulze, léčivé masti, prášky a zásypy,
vitaminové přípravky, dietetické látky přizpůsobené na
lékařské účely, desinfekční přípravky, sanitární přípravky
na léčebné účely a osobní hygienu.

(1) chemické výrobky a chemikálie pro průmysl a vědu,
chemické látky na konzervování potravin, třísloviny; (3)
éterické oleje kosmetické přípravky, vlasové vodičky,
přípravky na čištění zubů, dezodoranty pro osobní potřebu,
sanitární přípravky; (5) farmaceutické, zvěrolékařské
přípravky, čajoviny a čajové směsi s léčivým účinkem,
farmaceutické přípravky s obsahem rostlinných výtažků,
chemické látky pro zdravotnické účely, ochranné pracovní
masti a krémy, emulze, léčivé masti, prášky a zásypy,
vitaminové přípravky, dietetické látky přizpůsobené na
lékařské účely, desinfekční přípravky, sanitární přípravky
na léčebné účely a osobní hygienu.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

35, 37

6, 11, 20

16

1, 3, 5

1, 3, 5

1, 3, 5

O 151605

O 151633

O 151634

O 151645

O 151646

O 151647

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

North stav a.s., Jateční 1588/49, Ústí nad Labem,
Česká republika

Ing. Žižlavský Zdeněk, Zarazická 54, Veselí nad
Moravou, Česká republika

Harpo Print LLC, 110 North Carpenter, Chicago,
Spojené státy americké, Illinois

SLOVAKOFARMA, a.s., Železničná 12, Hlohovec,
Slovenská republika

SLOVAKOFARMA, a.s., Železničná 12, Hlohovec,
Slovenská republika

SLOVAKOFARMA, a.s., Železničná 12, Hlohovec,
Slovenská republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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07.02.2000

08.02.2000

08.02.2000

08.02.2000

08.02.2000

08.02.2000

08.02.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

07.02.2000

08.02.2000

08.02.2000

08.02.2000

09.08.1999

08.02.2000

08.02.2000

(540)

(540)

(540)

POLYLEP

TRIPLAN

QUICKTURN

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Smrčková Marie, patentový zástupce, Velflíkova
8, Praha 6

Ing. Javoříková Jarmila, SVIT a.s., tř. T.Bati 1970,
Zlín

Ing. KANIA František, Mendlovo nám. 1a, Brno

Mgr. Petra de Brantes, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

(540)

(540)

(540)

(540)

(1) průmyslová lepidla a pojidla, zejména dvousložkové
poyluretanmetakrylátové lepidlo pro spojování kovů, skla,
keramiky, plastů, veškerá lepidla a pojidla obsažená ve třídě
1; (16) lepidla a pojidla pro kancelářské a domácí účely,
zejména dvousložkové polyuretanmetakrylátové lepidlo
pro spojování kovů, skla, keramiky, plastů, a veškerá
lepidla a pojidla obsažená ve třídě 16.

(16) tiskárenské výrobky, noviny, časopisy, knihy, letáky,
propagační tiskoviny; (41) nakladatelská a vydavatelská
činnost.

(29) smetana do kávy.

(39) služby cestovní kanceláře, např. organizování cest,
exkurzí a zájezdů, obstarávání a rezervace letenek a

místenek, zprostředkování pronájmu automobilů; (42)
služby cestovní kanceláře, např. rezervace hotelů a
penzionů.

(9) počítačový hardware a software pro emulaci
elektronických obvodů a systémů a uživatelská
dokumentace s ním dodávaná.

(9) software, přístroje pro zpracování informací a počítače;
(35) služby s cílem pomoci při provozu a řízení
průmyslového nebo obchodního podniku, služby, které
zahrnují záznam, přepis, vypracování, kompilaci
(shromažďování dokumentů), přenášení nebo systematizaci
písemných sdělení a záznamů; (38) elektronická pošta,
telefonní komunikace, počítačová komunikace,
komunikace pomocí počítačových terminálů, posílání
zpráv, přenos zpráv a obrázků pomocí počítačů, spojení
pomocí sítí optických vláken; (42) aktualizace
počítačových programů, duševní vlastnictví (licence),
grafický design, kalibrování (měření), obnova
počítačových dat (regenerace), optici (služby), počítačové
programování, počítačové systémové analýzy, poradenské
služby v oblasti počítačového hardware, programy počítačů
(údržba), pronájem počítačového software, pronájem
počítačů, tvorba software.

(9) software, přístroje pro zpracování informací a počítače.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

1, 16

16, 41

29

39, 42

9

9, 35, 38, 42

9

O 151664

O 151671

O 151674

O 151675

O 151684

O 151685

O 151686

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

NOVATO spol.s r.o., Eliášova 28, Praha 6, Česká
republika

Bohuslav SVOBODA - POLARIS, Podkopčí 464,
Frenštát pod Radhoštěm, Česká republika

TIMEX Inc. s.r.o., Neubuz 021, Slušovice, Česká
republika

DUŠEK TOURS, s.r.o., Česká 32, Brno, Česká
republika

Cadence Design Systems, Inc., 555 River Oaks
Parkway, San Jose, Spojené státy americké, California

Verner Jan, Husinecká 3, Praha 3, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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09.02.2000

09.02.2000

09.02.2000

09.02.2000

09.02.2000

09.02.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

09.02.2000

09.02.2000

09.02.2000

09.02.2000

09.02.2000

09.02.2000

(540) CHALEUR

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Sedlák Jiří, Pražská 58, České Budějovice

JUDr. Mrázek Josef, Křižíkova 1, Praha 8 - Karlín

Patentservis Praha a.s., Jívenská 1273/1, Praha 4

Patentservis Praha a.s., Jívenská 1273/1, Praha 4

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu; (37)
provádění staveb, jejich změn a odstraňování, sanace a
rekultivace, sanace znečištění; (39) silniční motorová
doprava nákladní, skladování odpadů, včetně nebezpečných
odpadů; (40) sběr, třídění a recyklace odpadů, včetně
nebezpečných odpadů; (42) konzultační, poradenská a
zprostředkovatelská činnost v oboru životního prostředí,
projekty v oblasti životního prostředí, projektová činnost
ve výstavbě, inženýrská činnost ve stavebnictví, geologii a
hydrogeologii, odběr vzorků a hodnocení nebezpečných
vlastností odpadů, projektování, provádění a
vyhodnocování geologických prací v oboru hydrogeologie.

(6) kontejnery kovové; (37) zámečnictví; (39) silniční
motorová doprava nákladní, sběr odpadů, odvoz odpadů;
(40) likvidace odpadů, nakládání s odpady.

(36) služby agentů zabývajících se nemovitostmi a cennými
papíry.

(3) pánské a dámské parfémy, toaletní vody, kolínské

vody, krémy po holení, balzámy po holení, sprchové gely,
tělové emulze, tělové krémy, spreje, mýdla.

(9) computerový software; (36) záležitosti finanční a
monetární informační technologie včetně elektronických
převodů prostředků; (38) telekomunikace.

(3) bělicí přípravky a jiné prostředky pro praní prádla,
čisticí, lešticí, vymývací a brusicí přípravky, mýdla,
parfumerie, éterické oleje, kosmetika, vlasové vody,
prostředky na čištění zubů, přípravky na čištění, péči a
zkrášlení pokožky těla, pokožky temene hlavy a vlasů,
deodoranty pro osobní použití; (5) farmaceutické,
veterinární a zdravotnické přípravky, dietetické substance
upravené pro použití v lékařství, dětská výživa, náplasti,
obvazové prostředky, materiál pro zubní výplně, dentální
vosk, dezinfekční prostředky, přípravky na hubení
škodlivého hmyzu, fungicidy, herbicidy; (16) papír, lepenka
a výrobky z těchto materiálů, neobsažené v jiných třídách,
tiskařský materiál, knihvazačský materiál, fotografie,
papírnické zboží, lepidla pro papírnické a domácí použití,
výtvarné potřeby, malířské štětce, psací stroje a jiné
kancelářské potřeby (s výjimkou kancelářského nábytku),
instruktážní a učební pomůcky (s výjimkou přístrojů),
plasty pro balící účely (neobsažené v jiných třídách), hrací
karty, tiskařská sazba, tiskařské štočky; (21) domácí nebo
kuchyňské potřeby a nádoby (nevyrobené ze vzácných
kovů ani jimi potažené), hřebeny a mycí houby, štětce (s
výjimkou malířských štětců), potřeby na výrobu štětců,
čisticí prostředky, drátěnky, nezpracované nebo částečně
zpracované sklo (s výjimkou skla pro stavebnictví),
skleněné, porcelánové a hliněné výrobky, neobsažené v
jiných třídách.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

35, 37, 39, 40, 42

6, 37, 39, 40

36

3

9, 36, 38

3, 5, 16, 21

O 151698

O 151703

O 151713

O 151716

O 151717

O 151725

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Verner Jan, Husinecká 3, Praha 3, Česká republika

SaNO CB s. r. o., Branka 417, Trhové Sviny, Česká
republika

VS-EKOPRAG s. r. o., U Slávie 610, Dobříš, Česká
republika

KENVELO CZ, spol. s r. o., Plzeňská 56, Praha 5,
Česká republika

PARLUX FRAGRANCES, INC., 3725 SW 30th
Avenue, Ford Lauderdale, Spojené státy americké,
Florida

Highex AB, Gävlegatan 22, Stockholm, Švédsko

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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09.02.2000

10.02.2000

11.02.2000

11.02.2000

11.02.2000

11.02.2000

11.02.2000

11.02.2000

11.02.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

09.02.2000

10.02.2000

11.02.2000

11.02.2000

11.02.2000

11.02.2000

11.02.2000

11.02.2000

11.02.2000

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

BENELEAS

LIPOELASTIC

ZAPIRAM

VERANZA

VLAD DRACUL

WITCH

MR.VAMPYR

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní třída 32, Praha
1

Ing. Chlustina Jiří, UNIPATENT, J.Masaryka 43-47,
Praha 2-Vinohrady

Ing. Reichel Pavel, Lopatecká 14, Praha 4

Ing. Jaromír Přikryl, Patentová a známková kancelář,
Včelín 1161, Hulín

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)

(7) pilařské stroje, stroje a přístroje ke zpracování dřeva a
jiných hmot, pily všeho druhu, stroje na opracování dřeva,
dřevoobráběcí stroje a jejich součásti, lisy na dýhy; (8)
nástoje 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; (16)
papírové obaly a obaly z umělých hmot zařazené ve tř. 16.

(36) finanční služby, zejména leasing nemovitostí,
dopravních prostředků, kancelářských strojů a zařízení,
chladicích a mrazicích zařízení,leasing spotřební
elektroniky, např. rozhlasových a televizních přijímačů,
video-rekordérů, leasing hracích automatů, leasing
výpočetní techniky, např. počítačů včetně jejich
příslušenství, leasing zemědělských strojů a zařízení; (39)
provozování cestovní kanceláře; (41) provozování a
pronájem hracích automatů;  (42) provozování
ubytovacích zařízení, ubytovací a hostinské služby.

(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.

(5) farmaceutické přípravky a substance.

(5) farmaceutické přípravky a substance.

(33) likér s obsahem alkoholu do 24 %.

(33) likér s obsahem alkoholu do 22 %.

(33) likér s obsahem alkoholu do 24 %.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

7, 8, 16

36, 39, 41, 42

10, 24

5

5

33

33

33

3

O 151730

O 151791

O 151820

O 151843

O 151844

O 151856

O 151857

O 151858

O 151871

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

The Procter & Gamble Company společnost
zřízená podle zákonů státu Ohio, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Spojené státy americké,
Ohio

Ing. Dalibor Večerka - ABC trading, Nuselská 90,
Praha 4, Česká republika

BENELEAS a. s., 28. října 17, Turnov, Česká
republika

MAXIS a. s., Venzigova 7, Praha 2, Česká republika

AstraZeneca Aktiebolag, Vastra Malarehamnen 9,
Sodertalje, Švédsko

AstraZeneca Aktiebolag, Vastra Malarehamnen 9,
Sodertalje, Švédsko

IMRICH CSONTOS IMTOS PRESS, Drhovy č. p.
16, Drhovy, Česká republika

IMRICH CSONTOS IMTOS PRESS, Drhovy č. p.
16, Drhovy, Česká republika

IMRICH CSONTOS IMTOS PRESS, Drhovy 16,
Drhovy, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 11 - 2000 - CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ)2600

14.02.2000

14.02.2000

14.02.2000

14.02.2000

14.02.2000

15.02.2000

15.02.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

14.02.2000

21.08.1999

14.02.2000

14.02.2000

14.02.2000

15.02.2000

15.02.2000

(540)

(540)

(540)

(540)

OTAVA

PRAVDA

FLORAPON

CLIMACELL

(740)

(740)

(740)

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

Ing. Sedlák Jiří, Advokátní, patentová a známková
kancelář Kudrlička a Sedlák, Pražská 58, České
Budějovice

Ing. Sedlák Jiří, Advokátní, patentová a známková
kancelář Kudrlička a Sedlák, Pražská 58, České
Budějovice

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(3) mýdla, tekutá mýdla, šampony, kondicionéry, šampony
tělové, pěny do koupele, pleťová a tělová kosmetika,
krémy, přípravky pro bělení, prací prostředky (i tekuté),
aviváže, tekuté mycí a čisticí prostředky, zubní pasty,
přípravky pro čištění, leštění, odmašťování, tělová mléka,
čisticí mléka, pleťové vody.

(37) truhlářství; (40) kovoobráběčství; (42) konstrukční a
technologické práce, poradenství a konzultace v oblasti
strojírenské technologie, akvizitér, mandatář.

(19) dřevo, zejména stavební dřevo, dřevěné trámy, prkna,
užitkové dříví, zpracované a polozpracované řezivo,
dřevěné dýhy, dřevěné obložení, vrstvené lepené dřevo,
dřevěné dlažby, dřevěné piloty, okenní rámy a ze dřeva,
dveře dřevěné, dveřní rámy ze dřeva, schody dřevěné,
balkóny dřevěné, hotové stavební prvky ze dřeva pro
stavbu domů, předem vyrobené zimní zahrady ze dřeva;
(37) provádění dřevěných staveb; (40) opracování dřeva.

(7) malá zemědělská mechanizace, trávníkové žací stroje a
žací adaptéry.

(32) piva, minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje
nealkoholické, nápoje a ovocné šťávy, sirupy a jiné
přípravky k zhotovování nápojů; (33) alkoholické nápoje
(s vyjímkou piv).

(41) taneční škola, výuka tance, taneční vystoupení a
choreografie, přednášková činnost - obor umění.

(1) chemické výrobky určené pro zemědlství, zahradnictví
a lesnictví, půdní hnojiva.

(9) výpočetní technika a software, data na strojově
čitelných nosičích, zejména magnetických a optických,
přístroje pro zkoušky tepelnými cykly, laboratorní
přístroje, přístroje a nástroje vědecké, přístroje pro
kultivaci mikroorganismů; (10) zdravotnická technika
zahrnutá do této třídy, zdravotnické prostředky zahrnuté
do této třídy, zejména lékařské nástroje, přístroje a
rentgenové přístroje a nářadí, zubolékařské a zvěrolékařské
přístroje a nástroje, nábytek pro stomatologické ordinace;
(11) zdravotnická technika zahrnutá do této třídy, zejména
sterilizátory, sterilizátory pro průmyslové použití, tepelné

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

37, 40, 42

19, 37, 40

7

32, 33

41

1

9, 10, 11, 42

O 151881

O 151887

O 151909

O 151914

O 151930

O 151943

O 151959

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

TOMIL s. r. o., gen. Svatoně 149/IV, Vysoké Mýto,
Česká republika

ARMATURY Group a.s., Libušino údolí 118, Brno,
Česká republika

Holz Schiller GmbH, Deggendorfer Str.41-61,
Regen, Německo

MOTOR JIKOV, a.s., Kněžskodvorská 26, České
Budějovice, Česká republika

FRUTO spol. s r. o., Jiráskovo předměstí 629,
Jindřichův Hradec, Česká republika

Mědílek Aleš, Třída T. Bati 31/39, Zlín, Česká
republika

Hokr s.r.o., Smilova 485, Pardubice, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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16.02.2000

16.02.2000

16.02.2000

16.02.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

16.02.2000

16.02.2000

16.02.2000

16.02.2000

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Kendereški Dušan, patentový zástupce, Lidická
51, Brno

Ing. Bocek Josef, patentový zástupce, Buriana 4A,
Havířov

Koňák Antonín, K.Čapka 808, Milevsko

Koňák Antonín, K.Čapka 808, Milevsko

(540)

(540)

(540)

zdroje pro sterilizační přístroje a příslušenství pro
sterilizační přístroje včetně náhradních dílů, přístroje
destilační, přístroje pro klimatizaci, sušící přístroje a
zařízení, přístroje pro ohřev, chladící přístroje a zařízení,
temperovací skříně a zařízení zahrnuté do této třídy; (42)
softwarové služby, tvorba programů, inženýrské práce a
projektování v oblasti zdravotnické a laboratorní techniky,
výzkum a vývoj zdravotnické techniky a zdravotnických
prostředků a laboratorních přístrojů a techniky.

(32) nealkoholické nápoje; (33) alkoholické nápoje.

(16) tiskoviny všeho druhu, zejména noviny, časopisy,
knihy, propagační materiály; (35) aktualizování
reklamních materiálů, posuzování efektivnosti provozu a
racionalizace práce, hospodářské prognózy, obchodní nebo
podnikatelské informace, informační kanceláře,
marketingové studie, obchodní reklama pro třetí osoby,
organizování komerčních nebo reklamních výstav,
překlady informací do počítačové databáze, pronájem
reklamních materiálů, reklama a propagace, reklamní
agentura, vydávání, zveřejňování, oznamování,
vyhlašování a publikování reklamních textů, marketingové
studie, styk s veřejností, vydávání reklamních nebo
náborových, propagačních a inzertních materiálů; (38)
informační kanceláře, přenos zpráv a obrazových
informací pomocí počítače; (39) organizování exkurzí,
turistické kanceláře s vyjímkou kanceláří poskytujících
hotelové rezervace; (41) vzdělávací akademie, informace o
možnostech rekreace, rozptýlení, zábavy a výchově a

vzdělávání, organizování a vedení konferencí, manažerské
služby v oblasti představení, pořádání a řízení pracovních
setkání a školení, organizování a vedení sympozií,
vydávání textů s vyjímkou reklamních nebo náborových,
nakladatelská a vydavatelská činnost, vydávání odborných,
vzdělávacích a zábavných zpráv a publikací, vydávání
statistických zpráv, informací, distribuce tiskovin,
zprostředkovatelská činnost v oblasti vydávání a distribuce
tiskovin; (42) správa autorských práv, odborné poradenství
s vyjímkou obchodního, překladatelské služby.

(16) tiskoviny všeho druhu, zejména noviny, časopisy,
knihy, propagační materiály; (35) aktualizování
reklamních materiálů, posuzování efektivnosti provozu a
racionalizace práce, hospodářské prognózy, obchodní nebo
podnikatelské informace, informační kanceláře, kanceláře
dovozní a vývozní, marketingové studie, analýzy
nákupních a velkoobchodních cen, služby a poradenství v
obchodní činnosti, obchodní nebo podnikatelský průzkum,
obchodní reklama pro třetí osoby, organizování
komerčních nebo reklamních výstav, překlady informací
do počítačové databáze, odborné obchodní poradenství,
posuzování efektivnosti provozu a racionalizace práce,
pronájem reklamních materiálů, reklama a propagace,
reklamní agentura, vydávání, zveřejňování, oznamování,
vyhlašování a publikování reklamních textů, marketingové
studie, styk s veřejností, vydávání reklamních nebo
náborových, propagačních a inzertních materiálů; (38)
informační kanceláře, přenos zpráv a obrazových
informací pomocí počítače; (39) organizování exkurzí,
turistické kanceláře s vyjímkou kanceláří poskytujících
hotelové rezervace; (41) vzdělávací akademie, informace o
možnostech rekreace, rozptýlení, zábavy a výchově a
vzdělávání, organizování a vedení konferencí, manažerské
služby v oblasti představení, pořádání a řízení pracovních
setkání a školení, organizování a vedení sympozií,
vydávání textů s vyjímkou reklamních nebo náborových,
nakladatelská a vydavatelská činnost, vydávání odborných,
vzdělávacích a zábavných zpráv a publikací, vydávání
statistických zpráv, informací, distribuce tiskovin,
zprostředkovatelská činnost v oblasti vydávání a distribuce
tiskovin; (42) správa autorských práv, odborné poradenství
s vyjímkou obchodního, překladatelské služby.

(511)

(511)

(511)
32, 33

16, 35, 38, 39, 41, 42

16, 35, 38, 39, 41, 42

O 151984

O 151987

O 151988

O 152007

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

BMT a. s., Cejl 48/50, Brno, Česká republika

Jesenické prameny, s.r.o., Nová Pláň č.p. 61, Česká
republika

AgAkcent s. r. o., Nalšovské Hory - část Ústaleč,
Kolinec, Česká republika

AgAkcent s. r. o., Nalšovské Hory - část Ústaleč,
Kolinec, Česká republika

(510)

(510)

(510)
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21.02.2000

22.02.2000

22.02.2000

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

21.02.2000

22.02.2000

22.02.2000

(540)

(540)

(540)

TICKER

GOLDEN DREAM

PARAPLE

(740)

(740)

Ing. Dušková Hana, Konviktská 5, Praha 1

Ing. Vandělíková Jana, Bohemia Patent, Petrská 12,
Praha 1

(540)

(18) sportovní tašky, aktovky, kufry, cestovní tašky,
batohy; (25) sportovní oděvy, oděvy pro děti, oděvy pro
dospělé, sportovní obuv, obuv pro dospělé, obuv pro děti.

(35) reklamní, propagační a inzertní činnost, reklamní
texty (vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení,
rozšiřování, publikování), distribuce zboží k reklamním
účelům, letáky, prospekty, módní přehlídky; (41) zábava,
kulturní aktivity, hudební produkce, veřejná vystoupení
umělců a jejich zvukové a zvukově obrazové záznamy,
kulturní a společenské akce, soutěže, organizování
kulturních vzdělávacích a zábavních akcí, hudební festivaly,
orchestry, hudební tělesa, diskotéky, plesy, večírky, výroba
hudebních představení, výroba videofilmů, živá
vystupování a představení - jejich organizování.

(9) magnetické, optické, magnetooptické nosiče informací
všeho druhu, kupř. CD Romy, DVD Romy, diskety, disky,
pásky, elektronická periodika a knihy v elektronické
podobě, zvukové a obrazové záznamy na optických,
magnetických a magnetooptických nosičích, audiokazety,
videokazety, audiovizuální díla, audiovizuální programy,
hudební díla, televizní filmy, multimediální informační
katalogy, elektronické časopisy, elektronická periodika a
knihy v elektronické podobě; (35) propagační, informační
a inzertní služby všeho druhu, včetně inzerce a reklamy
poskytované v počítačových a telekomunikačních sítích,
zprostředkování obchodních záležitostí a distribuce zboží k
reklamním účelům, informační a obchodní služby na
Internetu; (38) 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., komunikace pomocí terminálů,
komunikace pomocí mobilních telekomunikačních
síťových služeb s využitím drátového vedení a/nebo satelitů
a/nebo mikrovlnného spojení a /nebo radiového spojení.

(9) magnetické, optické, magnetooptické nosiče informací
všeho druhu, kupř. CD Romy, DVD Romy, diskety, disky,
pásky, elektronická periodika a knihy v elektronické
podobě, zvukové a obrazové záznamy na optických,
magnetických a magnetooptických nosičích, audiokazety,
videokazety, audiovizuální díla, audiovizuální programy,
hudební díla, televizní filmy, multimediální informační
katalogy, elektronické časopisy; (10) přístroje a
zdravotnické pomůcky zejména pro paraplegiky,
rehabilitační a kompenzační pomůcky; (12) vozíky pro
nemocné, zejména ortopedické vozíky; (16) papír a
výrobky z papíru, tiskoviny všeho druhu, časopisy,
periodika, knihy a knihařské zboží, fotografie, učební
pomůcky, hrací karty, psací potřeby; (18) výrobky z kůže,
cestovní a sportovní brašny, deštníky, slunečníky; (20)
nábytek a výrobky ze dřeva, korku, proutí, výrobky z
plastických hmot, žíněnky, matrace; (21) sklo, skleněné
výrobky, keramika; (24) pokrývky všeho druhu; (25)
oděvy, prádlo, boty, střevíce; (28) různé hry a hračky,
tělocvičné a sportovní potřeby, nářadí pro sportovní hry,
rehabilitační míče a balony; (35) propagační, informační a
inzertní služby všeho druhu, včetně inzerce a reklamy
poskytované v počítačových a telekomunikačních sítích,
zprostředkování obchodních záležitostí a distribuce zboží k
reklamním účelům, poradenské služby při výběru
zaměstnání, ekonomické a organizační poradenství,
výstavy - prezentace a seznámení s činností Svazu
paraplegiků; (38) 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., komunikace pomocí terminálů,
komunikace pomocí mobilních telekomunikačních
síťových služeb s využitím drátového vedení a/nebo satelitů
a/nebo mikrovlnného spojení a/nebo radiového spojení,
informační a obchodní služby na Internetu; (39)
poskytování a zprostředkování cestovních služeb, doprava
zdravotně postižených; (41) řízení a organizace
sportovních, kulturních a společenských akcí, školení a
praktická příprava osobních asistentů, odborné semináře a
setkání v oblasti léčby, rehabilitace a další pomoci lidem po
poranění míchy, pořádání rehabilitačních pobytů,
provozování sportovních zařízení a zařízení sloužících k
regeneraci, tisková a ediční činnost; (42) odborné
poradenství při úpravě bezbariérových bytů, sociálně
právní poradenství, pečovatelská služba, provozování
ploch pro výstavy, uskutečňování léčby, rehabilitace a další
pomoci se zdravotními potížemi, poskytování linky
důvěry, denní stacionáře pro zdravotně postižené,
pohostinská činnost, ubytování.

(511)

(511)

(511)

(511)

18, 25

35, 41

9, 35, 38

9, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35, 38, 39, 41, 42

O 152169

O 152188

O 152189

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

H.G., spol. s r.o., Durychova 896/10, Praha 4 -
Kamýk, Česká republika

Orság Petr, Plzeňská 49, Praha 5, Česká republika

Svaz paraplegiků, Limuzská 471, Praha 10, Česká
republika
Svěrák Zdeněk, Zdíkovská 55, Praha 5, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)
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22.02.2000

23.02.2000

23.02.2000

23.02.2000

23.02.2000

24.02.2000

24.02.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

22.02.2000

23.02.2000

23.02.2000

23.02.2000

23.02.2000

24.02.2000

24.02.2000

(540)

(540)

(540)

ULTRADERM

CHALUPA - CUP

PANIDA

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Vandělíková Jana, Bohemia Patent, Petrská 12,
Praha 1

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

Mgr. Petra de Brantes, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

JUDr. Roubal Ivan, Advokátní kancelář Felix a spol.,
Zborovská 11, Praha 5

Ing. Jupa Francis, patentový zástupce, Měchenická 4,
Praha 4

(540)

(540)

(540)

(18) kůže a imitace kůže, výrobky z těchto materiálů,které
nejsou zahrnuty do jiných tříd, kůže ze zvířat, useň, kufry a
cestovní zavazadla, deštníky, slunečníky a vycházkové
hole, biče, postroje a sedlářské výrobky tašky včetně
batohů, obaly na oděvy, cestovní kabely; (25) oděvy, obuv,
pokrývky hlavy, pánské a dámské oděvy, včetně triček,
košil, mikin, kalhot, tepláků, šortek, dámské plavek, bund,
sak, tenisek, ponožek, sukní, šatů, blůzek a kloboků.

(3) přípravky pro ústní hygienu; (5) lékárnické a
hygienické výrobky.

(35) reklamní a propagační činnost, marketing; (41)
sportovní činnost, organizace sportovních akcí, činnost
vzdělávací v oblasti sportu.

(5) insekticidy, larvicidy, fungicidy, herbicidy, pesticidy,
molusicidy, nematocidy, rodenticidy a přípravky k ničení
plevele a k hubení hmyzu.

(16) tiskoviny všeho druhu; (35) marketing, marketingový
průzkum, průzkum trhu, vyhledávání obchodních
informací, obchodní rešerše, zpracování a analýza dat
(včetně rešerší), expertizy o efektivnosti a výnosnosti,
obchodní odhady a plánování, poradenství při řízení
obchodní činnosti, public relations, organizační a
zprostředkovatelská činnost, vydávání reklamních nebo
náborových, propagačních a inzertních textů,
marketingové studie; (39) expedice tiskovin, distribuce
tiskovin, zprostředkovatelská činnost v oblasti distribuce
tiskovin; (41) vydávání odborných, vzdělávacích textů,
vydávání statistických zpráv a informací,
zprostředkovatelská činnost v oblasti vydávání tiskovin.

(9) magnetické disky, kompaktní disky, optické nosiče dat,
nahrané počítačové programy, nahraný počítačový
software, pružné disky, diskety a podobné nosiče informací;
(38) elektronický přenos dat, zejména po internetu; (42)
vývoj, tvorba a poskytování software.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

18, 25

3, 5

35, 41

5

16, 35, 39, 41

9, 38, 42

9, 38, 42

O 152207

O 152221

O 152235

O 152239

O 152240

O 152469

O 152470

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Svaz paraplegiků, Limuzská 471, Praha 10, Česká
republika
Svěrák Zdeněk, Zdíkovská 55, Praha 5, Česká
republika

GLOBE INTERNATIONAL LTD, 5th Floor, Kailey
Tower, 16 Stanley Street, Hong Kong, Hong Kong

1. jesenická kosmetická spol., s.r.o., Slezská 1303,
Jeseník, Česká republika

Chalupa Václav, Mrkvičkova 1365, Praha 6, Česká
republika

American Cyanamid Company, Five Giralda
Farms, Madison, Spojené státy americké, New Jersey

INCOMA PRAHA - CONSULTANCY AND
DEVELOPMENT, s.r.o., Benešovská 21, Praha 10,
Česká republika

Plischke Roman, U Hvězdy 10, Praha 6, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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25.02.2000

25.02.2000

25.02.2000

25.02.2000

29.02.2000

01.03.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

25.02.2000

25.02.2000

25.02.2000

25.02.2000

29.02.2000

01.03.2000

(540)

(540)

(540)

(540)

BABA JAGA

MONTE CHRISTO

KARMA

ROPOTEN

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Jupa Francis, patentový zástupce, Měchenická 4,
Praha 4

Ing. Jupa Francis, patentový zástupce, Měchenická 4,
Praha 4

Ing. Jupa Francis, patentový zástupce, Měchenická 4,
Praha 4

Ing. Jupa Francis, patentový zástupce, Měchenická 4,
Praha 4

Ing. Jupa Francis, patentový zástupce, Měchenická 4,
Praha 4

JUDr. Aleš Zábrš, advokát a patentový zástupce, Na
Beránce 2, Praha 6

(540)

(540)

(540)

(9) magnetické disky, kompaktní disky, optické nosiče dat,
nahrané počítačové programy, nahraný počítačový
software, pružné disky, diskety a podobné nosiče informací;
(38) elektronický přenos dat, zejména po internetu; (42)
vývoj, tvorba a poskytování software.

(30) cukrovinky, bonbóny, vánoční cukrovinky,
čokoládové výrobky, žvýkačky, žvýkací bonbóny,
zmrzlina, čokoláda, kakao, káva, čaj a nápoje z nich, cukr,
jemné pečivo, oplatky, sušenky; (35) zprostředkovatelská
činnost v oblasti obchodu, obchodní služby, reklamní a
propagační činnost, pomoc při provozování obchodní
činnosti, dovozní a vývozní agentura.

(30) cukrovinky, bonbóny, vánoční cukrovinky,
čokoládové výrobky, žvýkačky, žvýkací bonbóny,
zmrzlina, čokoláda, káva, kakao, čaj a nápoje z nich, jemné
pečivo, oplatky, cukr.

(30) cukrovinky a bonbóny.

(30) cukrovinky, bonbóny, vánoční cukrovinky a
čokoládové výrobky, žvýkačky, žvýkací bonbóny,
čokoláda, zmrzlina, káva, kakao, cukr, jemné pečivo,
oplatky.

(5) nápoje pro léčebné účely, zejména s obsahem lecitinu,
vitamínů a jiných posilujících látek, iontové a energetické
nápoje, potraviny a jiné dietetické výrobky pro léčebné
účely, posilující a povzbuzující prostředky, nutriční doplňky
pro léčebné účely; (32) vody minerální (přírodní nebo
umělé), šumivé nápoje a jiné nealkoholické nápoje, ovocné
a zeleninové nápoje a šťávy občerstvující, sirupy a jiné
přípravky k výrobě nápojů, 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.

(1) chemické výrobky určené pro vědu a průmysl, plastické
hmoty v surovém stavu, ohnivzdorné přípravky; (17) folie,
desky a tyče z plastických hmot, elektricky, tepelně a
zvukově izolační či těsnící hmoty, těsnění, kaučuk, guma a
jejich náhražky, výrobky z plastických hmot, gumárenské
výrobky mimo pneumatik.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

30, 35

30

30

30

5, 32, 35

1, 17

O 152530

O 152531

O 152532

O 152533

O 152628

O 152660

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Soft Books, s.r.o., U Hvězdy 10, Praha 6, Česká
republika

EVR Prague, spol. s r.o., Koněvova 41, Praha 3,
Česká republika

EVR Prague, spol. s r.o., Koněvova 41, Praha 3,
Česká republika

EVR Prague, spol. s r.o., Koněvova 41, Praha 3,
Česká republika

EVR Prague, spol. s r.o., Koněvova 41, Praha 3,
Česká republika

Al-Namura, spol. s r.o., Václavkova 28, Praha 6,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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01.03.2000

01.03.2000

02.03.2000

02.03.2000

02.03.2000

02.03.2000

06.03.2000

06.03.2000

06.03.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

01.03.2000

01.03.2000

04.10.1999

02.03.2000

02.03.2000

02.03.2000

06.03.2000

06.03.2000

06.03.2000

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

LOTRENE

INNOVEX

MICROPAC

Home Eko

VILCACORA

MANAYUPA

ECREDIT.COM

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

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

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

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

(540)

(540)

(1) chemické výrobky určené pro vědu a průmysl, plastické
hmoty v surovém stavu, ohnivzdorné přípravky; (17) folie,
desky a tyče z plastických hmot, elektricky, tepelně a
zvukově izolační či těsnící hmoty, těsnění, kaučuk, guma a
jejich náhražky, výrobky z plastických hmot, gumárenské
výrobky mimo pneumatik.

(1) chemické výrobky určené pro vědu a průmysl, plastické
hmoty v surovém stavu, ohnivzdorné přípravky; (17) folie,
desky a tyče z plastických hmot, elektricky, tepelně a
zvukově izolační či těsnící hmoty, těsnění, kaučuk, guma a
jejich náhražky, výrobky z plastických hmot, gumárenské
výrobky mimo pneumatik.

(9) spektrometry.

(9) hardware a příslušenství, software a speciální software
na CD-ROM, disketách a jiných nosičích; (16) manuály a
příručky; (42) tvorba software včetně speciálního software.

(3) kosmetické přípravky s obsahem extraktu z vilcacory
(zejména ve formě šampónů, kondicionérů, zubní pasty,
krémů, zásypů a pod.); (29) potravinový doplněk
obsahující sušené rostliny ve formě prášků, tekutého
extraktu; (30) čaje v nálevových sáčcích.

(29) potravinový doplněk obsahující sušené rostliny ve
formě prášku, suchých částí rosliny; (30) čaje v
nálevových sáčcích.

(41) pořádání soutěží.

(36) poskytování úvěrů on-line, finanční a platební služby
pro obchodní činnost pomocí propojení (obchodů) a
spotřebitelů na financující partnery a informační zdroje po
celém světě.

(36) poskytování úvěrů on-line, finanční a platební služby

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

1, 17

1, 17

9

9, 16, 42

3, 29, 30

29, 30

41

36

36

O 152661

O 152678

O 152688

O 152689

O 152722

O 152723

O 152774

O 152800

O 152801

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

BTC Imex, spol.s r.o., Lorencova 3346, Zlín, Česká
republika

BTC Imex, spol.s r.o., Lorencova 3346, Zlín, Česká
republika

BTC Imex, spol.s r.o., Lorencova 3346, Zlín, Česká
republika

Optical Coating Labortory, Inc. a Delaware
corporation, 2789 Northpoint Parkway, Sant Rosa,
Spojené státy americké, California

P.P.L. Sys SDRUŽENÍ PODNIKATELŮ,
Dobrovského 11, Blansko, Česká republika

Maria Klopocká, Velké Hamry 616, Česká republika

Maria Klopocká, Velké Hamry 616, Česká republika

AČR - Auto klub elektrárna Dukovany, I.
Olbrachta 668, Třebíč, Česká republika

eCredit.com, Inc., 20 CareMatrix Drive, Dedham,
Spojené státy americké, Massachusetts

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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07.03.2000

07.03.2000

08.03.2000

23.03.2000

08.03.2000

08.03.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

07.03.2000

07.03.2000

08.03.2000

08.03.2000

08.03.2000

08.03.2000

(540) RANČ U ZELENÉ SEDMY

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

RNDr. Halaxová Zdeňka, TETRAPAT, Ostružnická 5,
Olomouc

RNDr. Halaxová Zdeňka, TETRAPAT, Ostružnická 5,
Olomouc

Fischer Michael, FISCHER & PARTNER, Na Hrobci 5,
Praha 2

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

pro obchodní činnost pomocí propojení (obchodů) a
spotřebitelů na financující partnery a informační zdroje po
celém světě.

(39) cestovní kancelář, průvodcovské služby, rezervace a
organizování ubytování, organizování sportovních zájezdů,
pobytů, pronájem sportovních lodí; (41) půjčování a
pronájem sportovní a turistické výzbroje a výstroje,
sportovní výuka, kursy a konzultace ve sportu a turistice,
organizace poznávacích zájezdů, služby sportovních
instruktorů, rekreační služby; (42) služby v oboru
cestovních kanceláří spojené se zajištěním pobytu,
ubytování a stravování osob.

(5) dietetické a dietní výrobky určené k lidské výživě,
potravinové doplňky - vše v rámci této třídy; (30)
pekárenské a cukrářské výrobky a jejich polotovary,
těstárenské výrobky, moučné a obilné výrobky určené k
lidské výživě, extrudované, dehydrované a mražené
pekárenské a těstárenské výrobky.

(35) činnost organizačních a ekonomických poradců,
činnost účetního poradce.

(10) chirurgické přístroje a zařízení lékařská, zubní a
veterinářská, údy, oči a zuby umělé, orthopedické potřeby;
(40) zpracování materiálů - služby vztahující se na
zpracovávání materiálů, které mohly nastat během výroby
jakéhokoliv materiálu nebo jiného objektu než jsou nějaké
budovy; (42) péče léčebná, hygienická a kosmetická.

(41) produkce audiovizuálního díla.

(7) stroje a zařízení pro energetický, slévárenský, hutní,
automobilový, chemický a gumárenský, sklářský,
keramický, papírenský, textilní, potravinářský,
elekrotechnický, strojírenský průmysl, dopravníky,
míchací zařízení, obráběcí stroje, zemědělské stroje a
zařízení, stroje pro dřevovýrobu; (13) zbraně zejména
civilní i vojenské střelné zbraně, střely, střelivo, trhaviny a
výbušniny, děla, tanky a raketomety; (35) činnost
organizačních a ekonomických poradců; (37) stavby,
instalace a opravy ústředního topení a větrání, montáž,
opravy a údržba elektrických zařízení, topenářství; (42)
inženýrská a projektová činnost a technická pomoc v
oblasti investičních celků, projektování důlních objektů a
zařízení, hostinská činnost, ubytování.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

39, 41, 42

5, 30

35

10, 40, 42

41

7, 13, 35, 37, 42

O 152832

O 152833

O 152868

O 152869

O 152870

O 152877

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

eCredit.com, Inc., 20 CareMatrix Drive, Dedham,
Spojené státy americké, Massachusetts

Ing. Zdeněk Wolf, Hejrovského 21, Olomouc, Česká
republika

Pekárny a cukrárny Šumprek, a.s., Čs. armády 49,
Šumperk, Česká republika

Bialešová Emilie, Pancířová 1149/5, Praha 4 -
Modřany, Česká republika

ORTMEDIC s.r.o., Výstupní 3219/2, Ústí nad Labem,
Česká republika

AZ BONTON Ateliéry Bonton Zlín, a.s., Filmová
174, Zlín, Česká republika

INPRO, a.s., Na Sychrově 975/8, Praha 10, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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08.03.2000

09.03.2000

09.03.2000

10.03.2000

10.03.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

08.03.2000

09.03.2000

09.03.2000

10.03.2000

10.03.2000

(540)

(540)

LECIFRUIT

GENGRAF

(740)

(740)

(740)

(740)

Müller Václav, patentový zástupce, Filipova 2016,
Praha 4

Ing. KANIA František, Mendlovo nám. 1a, Brno

Ing. KANIA František, Mendlovo nám. 1a, Brno

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(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, rekonvalezcenty a
nemocné, vše výše uvedené určené k léčebným účelům,
desinfekční prostředky, prostředky k ničení plevele a k
hubení živočišných škůdců, výrobky zvěrolékařské,
farmaceutické přípravky a látky pro farmaceutické účely;
(29) maso, ryby, drůbež, zvěřina, 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, káva, čak, kakao, cukr, rýže, kávové
náhražky, med, sirup melasový, droždí pro kynutí, sůl,
hořčice, ocet, omáčky, koření, led pro osvěžení, obilné
vločky, výrobky na bázi sušené bramborové kaše, pšeničné
mouky, nativních a modifikovaných škrobů, jako
bramborové těsto v prášku, bramborové kaše v prášku,
bramborové drtě, bramborové krokety v prášku,
bramborové noky v prášku, směs pro přípravu knedlíků.

(18) kožená galanterie, kožené kabelky, pásky, peněženky;
(25) kožené výrobky, oděvy z kůže, kožené boty, boty a
oděvy z napodobenin kůže - vše v rámci této třídy.

(18) kožená galanterie, kožené kabelky, pásky, peněženky;
(25) kožené výrobky v rámci této třídy, oděvy z kůže,

kožené boty, boty a oděvy z napodobenin kůže.

(5) imunosupresivní farmaceutické přípravky.

(1) chemikálie pro průmysl, vědu, fotografii, zahradnictví a
lesnictví, chemické výrobky pro použití v průmyslu a/nebo
pro použití ve výrobních procesech, syntetické materiály
pro absorpci oleje, detergentní přísady do nafty, chemické
přísady pro paliva, maziva a tuky, lepidla pro průmyslové
účely, nemrznoucí kapaliny, brzdové kapaliny, přípravky
pro tvrdé pájení, odmašťovací přípravky pro použití ve
výrobních procesech, prostředek pro dispersi oleje,
kapaliny pro hydraulické okruhy, pájecí chemikálie,
kapaliny a oleje pro řezání a broušení, chladiva, chemické
výrobky pro použití při ošetřování chladících systémů; (2)
směsi a přípravky proti korozi a usazeninám, prostředky
proti ztrátě lesku kovů, ochranné přípravky pro kovy,
ochranné prostředky proti rzi; (3) mýdla, čistící, prací,
leštící a brusné přípravky, detergenty a odmašťovače jiné,
než pro použití ve výrobních procesech, brusné přípravky,
oleje pro čistící účely, odstraňovače skvrn, prostředky na
odstraňování rzi; (4) převodové oleje a kapaliny,
průmyslové oleje a tuky, mazadla, mazací oleje a tuky,
paliva, nechemické přísady do paliv, maziv a tuků, směsi
pohlcující prach, zvlhčující a tmelící, osvětlující
prostředky; (9) měřící válce, měřící skleněné výrobky,
stříkačky na odebírání vzorků chladících olejů, teploměry,
tepelné indikátory, měřící, zkušební, vážící, monitorující a
kontrolní přístroje a nástroje, chemické přístroje a
nástroje, vědecké přístroje a nástroje, přístroje pro
testování maziv, hydraulických olejů a kapalin,
nemrznoucích přípravků a kapalin pro přenos tepla,
nabíječky elektrických baterií a akulumátorů, ochranné
přilby pro motocyklisty, zařízení a čerpadla pro dávkování
měřených množství oleje a tuku, video nahrávky, počítače,
počítačový software, počítačové programy; (25) pásy,
vysoké boty, čepice, kabáty, rukavice, klobouky, saka,
motoristické oblečení, kombinézy, šátky, košile, obuv,
ponožky, obleky, svetry, kalhoty, stejnokroje; (37)
servisní promazání, údržba a opravářské služby pro vozidla,
motory a stroje, monitorování a inspekční služby týkající
se výše uvedených služeb, ošetření vozidel proti korozi,
nasazování pneumatik a opravy proražení, služby mytí

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

5, 29, 30

18, 25

18, 25

5

1, 2, 3, 4, 9, 25, 37, 42

O 152895

O 152918

O 152919

O 152986

O 152987

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

PENCO s.r.o., nám. Jiřího z Poděbrad 64, Řevnice,
Česká republika

KAIGIE IMPORT EXPORT, s.r.o., Dominikánské
nám. 4/5, Brno, Česká republika

KAIGIE IMPORT EXPORT, s.r.o., Dominikánské
nám. 4/5, Brno, Česká republika

ABBOTT LABORATORIES, Abbot Park, Spojené
státy americké, Illinois

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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13.03.2000

13.03.2000

13.03.2000

14.03.2000

14.03.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

13.03.2000

13.03.2000

13.03.2000

14.03.2000

14.03.2000

(540)

(540)

ZLATÉ PALIČKY

KRÁLOVSKÉ
MEDAILONKY

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

Strnad Václav Ing., Rychtářská 375/31, Liberec 14

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. Kohoutová Miroslava, Milešovská 6, Praha 3

(540)

(540)

(540)

motorových vozidel, služby u benzínových čerpadel; (42)
analýzy, zkoušky a monitorování olejů, chladících
přípravků, tuků a maziv, sledování hladin paliva a maziv ve
strojích a vozidlech, analýzy a diagnózy míry opotřebení,
defektů a závad v motorech a strojích, poradenské služby
založené na výsledcích výše uvedených analýz a diagnóz.

(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, vyrážečky, 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.

(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, ságo,
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.

(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, ságo,
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.

(9) počítačový program pro konstrukci jízdních řádů pod
operačním systémem MS DOS verze 1, 2; (42)
programování počítače.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 25, 28, 35, 37, 41, 42

29, 30

29, 30

9, 42

3, 35, 36, 39, 42

O 152999

O 153042

O 153044

O 153056

O 153059

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

CASTROL LIMITED, Burham Castrol House, Pipers
Way, Swindon, Velká Británie

Nyč Radim, Skalní 493/1, Liberec 5, Česká republika

BERNARD MATTHEWS PLC, Great Witchingham
Hall, Norwich, Velká Británie

BERNARD MATTHEWS PLC, Great Witchingham
Hall, Norwich, Velká Británie

Šinkmajer s.r.o., Dvořákova 13, Brno, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)
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14.03.2000

14.03.2000

14.03.2000

15.03.2000

15.03.2000

15.03.2000

15.03.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

14.03.2000

14.03.2000

14.03.2000

15.03.2000

15.03.2000

15.03.2000

15.03.2000

(540)

(540)

ALIMTA

ELIMTA

(740)

(740)

(740)

RNDr. Halaxová Zdeňka, TETRAPAT, Ostružnická 5,
Olomouc

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)

(590)

(590)

(590)

Barevná

Barevná

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(3) prací prostředky, čistící prostředky, parfumerie,
kosmetika, zubní pasty, toaletní potřeby - pro osobní
potřebu; (35) služby z oblasti obchodního poradenství,
ekonomické a účetnické služby spadající do této třídy,
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb,
ekonomické a organizační poradenství; (36) odkup
pohledávek formou fakturingu a forfaitingu; (39)
provozování parkovišť; (42) ostraha majetku a osob,
služby soukromých detektivů, hostinská činnost.

(6) komponenty na alternativní pohon vozidel - bomby na
plyn, kovová potrubí, spojovací prvky a materiály; (9)
veškerý elektrotechnický a elektronický sortiment tvořící
součást alternativního pohonu vozidel jako jsou elektrické
vodiče, svorkovnice, měřicí přístroje a pod. v rámci této
třídy; (11) plynové ventily a regulátory v rámci této třídy;
(37) servis komponentů na alternativní pohon vozidel.

(6) komponenty na alternativní pohon vozidel - bomby na
plyn, kovová potrubí, spojovací prvky a materiály; (9)
veškerý elektrotechnický a elektronický sortiment tvořící
součást alternativního pohonu vozidel jako jsou elektrické
vodiče, svorkovnice, měřicí přístroje a pod. v rámci této
třídy; (11) plynové ventily a regulátory v rámci této třídy;
(37) servis komponentů na alternativní pohon vozidel.

(6) komponenty na alternativní pohon vozidel - bomby na
plyn, kovová potrubí, spojovací prvky a materiály; (9)
veškerý elektrotechnický a elektronický sortiment tvořící
součást alternativního pohonu vozidel jako jsou elektrické
vodiče, svorkovnice, měřicí přístroje a pod. v rámci této
třídy; (11) plynové ventily a regulátory v rámci této třídy;
(37) servis komponentů na alternativní pohon vozidel.

(12) pneumatiky a protektory, pozemní vozidla,
automobily a jejich části; (37) pneuservis, autoservis,
protektorování pneumatik, autobazar; (39) doprava a
přeprava zboží a osob, skladování dopravovaného
materiálu a zboží.

(5) lékařské a farmaceutické přípravky, včetně
farmaceutických přípravků pro léčbu rakoviny.

(5) lékařské a farmaceutické přípravky, včetně
farmaceutických přípravků pro léčbu rakoviny.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

6, 9, 11, 37

6, 9, 11, 37

6, 9, 11, 37

12, 37, 39

5

5

35, 36, 39, 41

O 153077

O 153078

O 153079

O 153111

O 153136

O 153137

O 153140

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Bialešová Emilie, Pancířova 1149/5, Praha 4 -
Modřany, Česká republika

AUTOGAS - CENTRUM, spol.s r.o., Heydukova
1269, Strakonice, Česká republika

AUTOGAS - CENTRUM, spol.s r.o., Heydukova
1269, Strakonice, Česká republika

AUTOGAS - CENTRUM, spol.s r.o., Heydukova
1269, Strakonice, Česká republika

ZP Šumvald, a.s., Šumvald 22, Česká republika

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center,
Indianapolis, Spojené státy americké, Indiana

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center,
Indianapolis, Spojené státy americké, Indiana

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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16.03.2000

16.03.2000

17.03.2000

20.03.2000

20.03.2000

22.03.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

16.03.2000

29.09.1999

17.03.2000

20.03.2000

20.03.2000

22.03.2000

(540)

(540)

(540)

(540)

MAGNUM

vevenco

ESPRING

INCRETE SYSTEMS

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Jupa Francis, patentový zástupce, Měchenická 4,
Praha 4

JUDr. Kalenský Petr, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

Ing. Chlustina Jiří, UNIPATENT, J.Masaryka 43-47,
Praha 2-Vinohrady

Ing. Král Jiří, patentový zástupce, Štěpánská 45, Praha
1

Mgr. Řehák David, Zeiner Golan Nir & Partners,
Maiselova 15, Praha 1

(590) Barevná

(540)

(540)

(35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu,
inzerce, marketing, účetnictví; (36) služby realitní
kanceláře, koupě, prodej, pronájem nemovitostí všeho
druhu, zahrnuté v této třídě, služby správců nemovitostí,
spadající do této třídy; (39) pronájem garáží, odstavných
ploch - parkovišť a skladišť; (41) vydavatelská a
nakladatelská činnost, organizování kulturních a
společenských akcí.

(9) přístroje vědecké, induktivní stroje zvláště:
transformátory, tlumivky, elektronické komplety s malým
a nízkým napětím zvláště: napájecí adaptery všech druhů,
měniče, regulátory proudu a napětí, zařízení pro nabíjení
DC článků, zařízení pro optickou a zvukovou signalizaci,
zařízení pro optickou a zvukovou reklamu, zařízení pro
řízení spínání, konstrukční prvky pro elektrotechniku
zvláště: koncovky pro elektrotechniku, výlisky z plastů
pro elektrotechniku, propojovací vedení, zařízení
vysokofrekvenční techniky zvláště: antény všeho druhu a
jejich příslušenství, zesilovače, slučovače, rozbočovače,
separátory, symetrizace, útlumové články, konstrukční
prvky pro VF techniku; (11) přístroje pro osvětlení,
elektrické osvětlovací přístroje zvláště: osvětlovací
přístroje a tělesa všech druhů, elektrické světelné efekty,
elektrické girlandy, elektrické přístroje pro ventilaci a
topení zvláště: topná tělesa a zařízení, sestavy
termoregulační, ventilátory.

(11) přístroje na čištění a měkčení vody a filtrační systémy
s lisovaným uhlíkem pro přípravu pitné vody a jeho
součásti; (21) láhve prodávané prázdné; (32) pitná voda a
pramenitá voda.

(1) chemické výrobky pro průmyslové účely, plastické
hmoty v surovém stavu (v prášku, pastách, v tekutém
stavu), kyselinové barevné roztoky, výrobky pro
povrchovou úpravu betonu; (2) barvy, laky, nátěry,
fermeže pro průmyslové použití včetně podlahových
barev, laků a nátěrů; (19) stavební materiály nekovové,

obkládačky, dlaždice, přírodní a umělý kámen, cement,
beton, vápno, malta včetně speciální, výrobky pro stavbu
cest a prostranství, nátěrové hmoty pro stavebnictví.

(41) provozování sportovních a tělovýchovných zařízení a
zařízení sloužících k regeneraci a rekondici, pořádání
kulturních, sportovních a výchovně vzdělávacích akcí;
(42) pohostinství, restaurace.

(35) reklama, obchodní management, obchodní
administrativa, kancelářské práce, personální služby; (38)
telekomunikace; (42) zásobování potravinami a nápoji,
přechodné ubytování, zdravotní, hygienická a kosmetická
péče, veterinární a zemědělské služby, právní služby,
vědecký a průmyslový výzkum, počítačové programování.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 11

11, 21, 32

1, 2, 19

41, 42

35, 38, 42

9, 14

O 153162

O 153179

O 153218

O 153242

O 153248

O 153424

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

PRIME PROPERTY INTERNATIONAL s.r.o., Žitná
4, Praha 2, Česká republika

Veverka Josef, Na Olivě 492, Opočno, Česká
republika

AMWAY CORPORATION, 7575 Fulton Street
EAst, Ada, Spojené státy americké, Michigan

INCRETE SYSTEMS CZ, s.r.o., Sokolovská 633/66a,
Praha 8, Česká republika

INVEST TEL INN, s.r.o., Voříšková 822, Klatovy III,
Česká republika

CV-ONLINE EESTI OÜ, Mustamäe tee 4, Tallinn,
Estonsko

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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23.03.2000

23.03.2000

(220)

(220)

(320)

(320)

23.03.2000

23.03.2000

(540) EuroTel w@p

(740)

(740)

JUDr. Kyjovský Milan, advokát, Poštovská 8c,
P.P.225, Brno

JUDr. Traplová Jarmila, Advokátní a patentová
kancelář Traplová, Hakr, Kubát, Přístavní 24, Praha 7

(590) Barevná

(540)

(540)

(9) kontrolní pokladny, automatické časové spínače a řídící
přístroje jemné mechaniky všeho druhu; (14) náramkové
hodinky všeho druhu, mechanické a elektrické hodiny
všeho druhu zejména nástěnné, stolní, letecké palubní,
autohodiny, modelářské časovače, minutky, ozdobné
hodiny, budíky všeho druhu.

(36) pojišťovací činnost, zajišťovací činnost, činnost
související s pojistnou a zajistnou činností (např. efektivní
investování prostředků rezerv pojištění), zábranná činnost,
risk engineering, kolektivní investování (investiční
společnosti, investiční fondy, penzijní fondy), správa aktiv
(asset management), bankovní služby.

(9) počítače, adaptéry k počítačům, náhradní díly k
počítačům, počítačové periferie, počítačové paměti,
zařízení pro zpracování informací, tiskárny, integrované
obvody, tištěné obvody, magnetické disky, optické disky,
čtecí zařízení magnetických nebo optických disků,
kompaktní disky, magnetické pásky, kazetové
magnetofony, kalkulačky, kapesní kalkulačky, pokladny,
faxy, telefony, modemy, telefonní ústředny, videohry s
výstupem na TV nebo na PC, obrazovky, videorekordéry,
videopásky, elektronické databáze, počítačové hry s
výstupem na TV nebo na PC, programové vybavení pro
informační technologie a pro komunikaci, programové
vybavení umožňující elektronické obchodování,
programové vybavení umožňující obchodní styk
prostřednictvím počítačů, nosiče záznamů nahrané i

nenahrané, audiovizuální programy, databázové produkty v
elektronické podobě, systémy informačních technologií
zařazené ve třídě 9, systémy výpočetní, komunikační a
informační techniky zařazené ve třídě 9, systémy
elektronické, informace a záznamy v elektronické podobě,
data, databáze, informační produkty v elektrické podobě na
nosičích nebo v elektronických, datových, informačních a
komunikačních sítích, elektronické sítě, datové sítě,
multimediální aplikace, multimediální nebo informační
katalogy v elektronické podobě, periodika a knihy v
elektronické podobě; (35) reklamní a inzertní činnost,
propagace, marketing, pomoc při podnikání, poradenství
týkající se organizace a podnikání, distribuce prospektů,
podnikatelské informace, computerizovaná pomoc při
podnikání (počítačem podporované podnikání), předplatné
tiskovin pro třetí osoby, účetnictví, plánování obchodních
a propagačních akcí, ověřování obchodních transakcí,
provozování uskutečnění obchodních transakcí,
poskytování informací komerčního charakteru, reklamní,
inzertní a propagační činnost prostřednictvím jakéhokoliv
média prostřednictvím telefonní, datové nebo informační
sítě, poskytování informací a jiných informačních
produktů zejména však informačních produktů reklamního
charakteru, multimediálních informací komerčního
charakteru, komerční využití Internetu v oblastech
komerčních internetových médií a vyhledávacích služeb,
on-line inzerce, zprostředkování v obchodních vztazích,
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a průmyslu,
merchandising, pronájem reklamních, informačních i
komunikačních míst, uchování a zpracování dat a
informací elektronickými a počítačovými prostředky a
prostřednictvím elektronické pošty, poskytování
informací přes Internet; (36) zprostředkovatelská činnost
v oblasti financí, finanční služby, ověřování finančních
transakcí, elektronický převod kapitálu, finanční
informace, garance, záruky, kauce, ručení, převody
(platební-) vykonávané elektronicky; (38)
telekomunikace, komunikace pomocí terminálů nebo
počítačů, elektronická pošta, počítačový přenos pošty a
obrazu, komunikace a (elektronické) transakce v síti,
tisková agentura, komunikace prostřednictvím telefonů
nebo mobilních telefonů nebo počítačů a telekomunikační
služby s tím spojené, poskytování telekomunikační služby
přenosu dat, informační centrum, provozování datové sítě,
provozování veřejné mobilní radiotelefonní sítě,
zprostředkovatelská činnost v oblasti telekomunikační a
výpočetní a informační techniky, 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, 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 a jiných informačních produktů
nekomerčního charakteru, informační služby na Internetu,
služby elektronické pošty, 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,
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 elektronických
prostředků; (42) návrh programového vybavení,
aktualizace programového vybavení, programování
počítačů, pronájem informačních a komunikačních míst,

(511)

(511)

36

9, 35, 36, 38, 42

O 153510

O 153528

(210)

(210)

(730)

(730)

EUTECH akciová společnost, Nádražní 1, Šternberk,
Česká republika

"Zürich" - Versicherungs-Gesselschaft, 2,
Mythenquai, Zurich, Švýcarsko

(510)

(510)

(510)
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23.03.2000(220)
(320) 23.03.2000

(740) Lukajová Dana, patentový zástupce, Advokátní a
patentová kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Petrská
12, Praha 1

(540)

pronájem doby přístupu k databázi, technické studie v
oblasti počítačů a programového vybavení, pronájem
programového vybavení a počítačů, základní a aplikovaný
výzkum v oblasti informačních technologií, poskytování
přístupu na on-line informační služby a databáze, přístup k
počítačům za účelem podnikání, právní služby,
zpravodajství, nahrávání videa, správa výstavních prostor,
tvorba WEB, tvorba a poskytování software, tvorba www
stránek, interaktivních a grafických programů (jejich
tvorba), tvorba multimediálních aplikací, tvorba
programových projektů, tvorba informačních databází,
podpora rozvoje komerčního využití Internetu i jiných
počítačových, datových a komunikačních sítí, vyhledávací
služby, výzkum, vývoj a tvorba systémů pro elektronické
obchodování a příslušného software a hardware, know-how
pro oblast elektronického obchodování a informačních
technologií.

(9) počítače, adaptéry k počítačům, náhradní díly k
počítačům, počítačové periferie, počítačové paměti,
zařízení pro zpracování informací, tiskárny, integrované
obvody, tištěné obvody, magnetické disky, optické disky,
čtecí zařízení magnetických nebo optických disků,
kompaktní disky, magnetické pásky, kazetové
magnetofony, kalkulačky, kapesní kalkulačky, pokladny,
faxy, telefony, modemy, telefonní ústředny, videohry s
výstupem na TV nebo na PC, obrazovky, videorekordéry,
videopásky, elektronické databáze, počítačové hry s
výstupem na TV nebo na PC, programové vybavení pro
informační technologie a pro komunikaci, programové
vybavení umožňující elektronické obchodování,
programové vybavení umožňující obchodní styk
prostřednictvím počítačů, nosiče záznamů nahrané i
nenahrané, audiovizuální programy, databázové produkty v
elektronické podobě, systémy informačních technologií
zařazené ve třídě 9, systémy výpočetní, komunikační a
informační techniky zařazené ve třídě 9, systémy
elektronické, informace a záznamy v elektronické podobě,
data, databáze, informační produkty v elektrické podobě na
nosičích nebo v elektronických, datových, informačních a
komunikačních sítích, elektronické sítě, datové sítě,
multimediální aplikace, multimediální nebo informační
katalogy v elektronické podobě, periodika a knihy v
elektronické podobě; (35) reklamní a inzertní činnost,
propagace, marketing, pomoc při podnikání, poradenství
týkající se organizace a podnikání, distribuce prospektů,
podnikatelské informace, computerizovaná pomoc při
podnikání (počítačem podporované podnikání), předplatné
tiskovin pro třetí osoby, účetnictví, plánování obchodních
a propagačních akcí, ověřování obchodních transakcí,
provozování uskutečnění obchodních transakcí,
poskytování informací komerčního charakteru, reklamní,
inzertní a propagační činnost prostřednictvím jakéhokoliv
média prostřednictvím telefonní, datové nebo informační

sítě, poskytování informací a jiných informačních
produktů zejména však informačních produktů reklamního
charakteru, multimediálních informací komerčního
charakteru, komerční využití Internetu v oblastech
komerčních internetových médií a vyhledávacích služeb,
on-line inzerce, zprostředkování v obchodních vztazích,
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a průmyslu,
merchandising, pronájem reklamních, informačních i
komunikačních míst, uchování a zpracování dat a
informací elektronickými a počítačovými prostředky a
prostřednictvím elektronické pošty, poskytování
informací přes Internet; (36) zprostředkovatelská činnost
v oblasti financí, finanční služby, ověřování finančních
transakcí, elektronický převod kapitálu, finanční
informace, garance, záruky, kauce, ručení, převody
(platební-) vykonávané elektronicky; (38)
telekomunikace, komunikace pomocí terminálů nebo
počítačů, elektronická pošta, počítačový přenos pošty a
obrazu, komunikace a (elektronické) transakce v síti,
tisková agentura, komunikace prostřednictvím telefonů
nebo mobilních telefonů nebo počítačů a telekomunikační
služby s tím spojené, poskytování telekomunikační služby
přenosu dat, informační centrum, provozování datové sítě,
provozování veřejné mobilní radiotelefonní sítě,
zprostředkovatelská činnost v oblasti telekomunikační a
výpočetní a informační techniky, 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, 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 a jiných informačních produktů
nekomerčního charakteru, informační služby na Internetu,
služby elektronické pošty, 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,
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 elektronických
prostředků; (42) návrh programového vybavení,
aktualizace programového vybavení, programování
počítačů, pronájem informačních a komunikačních míst,
pronájem doby přístupu k databázi, technické studie v
oblasti počítačů a programového vybavení, pronájem
programového vybavení a počítačů, základní a aplikovaný
výzkum v oblasti informačních technologií, poskytování
přístupu na on-line informační služby a databáze, přístup k
počítačům za účelem podnikání, právní služby,
zpravodajství, nahrávání videa, správa výstavních prostor,
tvorba WEB, tvorba a poskytování software, tvorba www
stránek, interaktivních a grafických programů (jejich
tvorba), tvorba multimediálních aplikací, tvorba
programových projektů, tvorba informačních databází,
podpora rozvoje komerčního využití Internetu i jiných
počítačových, datových a komunikačních sítí, vyhledávací
služby, výzkum, vývoj a tvorba systémů pro elektronické
obchodování a příslušného software a hardware, know-how
pro oblast elektronického obchodování a informačních
technologií.

(511) 9, 35, 36, 38, 42

O 153529(210)

(730) EuroTel Praha, spol.s r.o. , Sokolovská 855, Praha 9,
Česká republika

(510)
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24.03.2000

24.03.2000

24.03.2000

28.03.2000

28.03.2000

28.03.2000

28.03.2000

29.03.2000

29.03.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

24.03.2000

24.03.2000

24.03.2000

28.03.2000

28.03.2000

28.03.2000

28.03.2000

29.03.2000

29.03.2000

(540)

(540)

(540)

(540)

Thansher  -LK

Hav-a-tampa  -US

Phillies  -US

CHATA U KRÁLE
ŠUMAVY

(740)

(740)

(740)

Lukajová Dana, patentový zástupce, Advokátní a
patentová kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Petrská
12, Praha 1

JUDr. Zíka Karel, K otočce 1877/22, Praha 4 -
Modřany

Ing. Bocek Josef, patentový zástupce, Buriana 4A,
Havířov

(590)

(590)

(590)

Barevná

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(16) papír a výrobky z papíru, kancelářské potřeby kromě
nábytku; (35) inzertní a reklamní činnost; (38) poradenství
a poskytování informací v oblasti telekomunikací; (40)
zpracování a úprava materiálu.

(16) papír a výrobky z papíru, kancelářské potřeby kromě
nábytku; (35) inzertní a reklamní činnost; (40) zpracování
a úprava materiálu; (42) odborná a poradenská činnost,
analýzy a zpracování projektů v telekomunikační síti.

(9) přístroje vědecké, hasicí, počítače, magnetické a
elektronické nosiče; (16) papír a výrobky z papíru,
kancelářské potřeby kromě nábytku, papírové periodikum;
(35) inzertní a reklamní činnost; (38) poradenství a
poskytování informací o telekomunikačních technologiích;
(41) výchovná a zábavní činnost, vydavatelství.

(34) doutníky.

(34) doutníky dovážené z USA.

(34) doutníky dovážené z USA.

(32) nealkoholické nápoje a pivo; (33) alkoholické nápoje;
(42) restaurační a ubytovací služby.

(35) inzertní a reklamní činnost a poskytování pomoci při
provozu obchodu; (36) pojišťovnictví a peněžnictví,
finanční poradenství a plánování, realitní poradenství,
správa; (37) oprava a údržba automobilů; (41)
vydavatelství a nakladatelství; (42) inženýrské služby v
oblasti finančního plánování a poradenství, informatika v
oblasti finančního plánování, stavební, projektová a
inženýrská činnost.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

16, 35, 38, 40

16, 35, 40, 42

9, 16, 35, 38, 41

34

34

34

32, 33, 42

35, 36, 37, 41, 42

16, 21, 25, 32, 34, 42

O 153572

O 153573

O 153574

O 153652

O 153653

O 153654

O 153666

O 153685

O 153705

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

EuroTel Praha, spol.s r.o. , Sokolovská 855, Praha 9,
Česká republika

Asociace provozovatelů veřejných
telekomunikačních sítí, Dlouhá 16, Praha 1, Česká
republika

LIBERAL CONSULTING s.r.o., Na Parukářce
3/2772, Praha 3, Česká republika

CNG s.r.o., Jeseniova 52/1196, Praha 3, Česká
republika

SPOLEČNOST OLD RICH CATS S.R.O., Dobříš
63, Česká republika

SPOLEČNOST OLD RICH CATS S.R.O., Dobříš
63, Česká republika

SPOLEČNOST OLD RICH CATS S.R.O., Dobříš
63, Česká republika

Kováčová Dana, Hlinecká 751, Týn nad Vltavou,
Česká republika

Hi-LINK one s.r.o., Dukelská 2, Bruntál, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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30.03.2000

30.03.2000

30.03.2000

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

30.03.2000

30.03.2000

30.03.2000

(540) UVIJET

(740)

(740)

(740)

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

Lukajová Dana, patentový zástupce, Advokátní a
patentová kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Petrská
12, Praha 1

(540)

(540)

(16) kelímky, pasparty, plakáty, plakáty velké plošné,
papírové rozetky, účtenky, papírové tabule, papírové
láhve, papírové visačky, novoroční přání, letáky, jídelní
lístky, papírové ubrousky, tužky; (21) poháry skleněné,
sklenice, pohárky keramické, holby keramické stojánky na
jídelní lístky, papírové tácky, keramické porcelánové
tácky, porcelánové džbánky, porcelánové popelníky; (25)
oděvy, kloboučnické zboží; (32) nealkoholické pivo; (34)
popelníky keramické a skleněné; (42) služby spojené s
provozováním pohostinství.

(2) barvy, tiskařské barvy, sítotiskové barvy, nátěry, laky,
ochranné látky proti deteriorizaci (znehodnocení) dřeva,
barviva, mořidla, přírodní pryskyřice v surovém stavu,
kovy lístkové a práškové pro umělce, tiskaře dekoratéry a
umělce.

(9) počítače, adaptéry k počítačům, náhradní díly k
počítačům, počítačové periferie, počítačové paměti,
zařízení pro zpracování informací, tiskárny, integrované
obvody, tištěné obvody, magnetické disky, optické disky,
čtecí zařízení magnetických nebo optických disků,
kompaktní disky, magnetické pásky, kazetové
magnetofony, kalkulačky, kapesní kalkulačky, pokladny,
faxy, telefony, modemy, videohry, obrazovky,
videorekordéry, videopásky, programové vybavení,
elektronické databáze, počítačové hry, programové
vybavení i hardware ze třídy 9 pro informační technologie
a pro komunikaci, programové vybavení umožňující

elektronické obchodování, programové vybavení
umožňující obchodní styk prostřednictvím počítačů, nosiče
záznamů nahrané i nenahrané, audiovizuální programy,
elektronické databáze, databázové produkty v elektronické
podobě, systémy informačních technologií zařazené ve
třídě 9, systémy výpočetní, komunikační a informační
techniky zařazené ve třídě 9, systémy elektronické,
informace a záznamy v elektronické podobě, data,
databáze, informační produkty na nosičích nebo v
elektronických, datových, informačních a komunikačních
sítích, elektronické sítě, datové sítě, multimediální
aplikace, multimediální nebo informační katalogy v
elektronické podobě, elektronické časopisy, elektronická
periodika a knihy v elektronické podobě; (35) reklamní a
inzertní činnost, propagace, marketing, pomoc při
podnikání, poradenství týkající se organizace a podnikání,
distribuce prospektů v rámci této třídy, podnikatelské
informace, pomoc při podnikání pomocí počítačů,
předplatné tiskovin pro třetí osoby, účetnictví, reprodukce
tiskovin, plánování obchodních a propagačních akcí,
ověřování obchodních transakcí, provozování uskutečnění
obchodních transakcí, poskytování informací komerčního
charakteru, reklamní, inzertní a propagační činnost
prostřednictvím jakéhokoliv média prostřednictvím
telefonní, datové nebo informační sítě, poskytování
informací a jiných informačních produktů komerčního
charakteru, multimediálních informací komerčního
charakteru, computerizovaná pomoc při podnikání
(počítačem podporované podnikání), komerční využití
Internetu v oblastech komerčních internetových médií a
vyhledávacích služeb, on-line inzerce, marketing,
zprostředkování v obchodních vztazích,
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu,
merchandising, pronájem reklamních míst; (38)
telekomunikace, komunikace pomocí terminálů,
elektronická pošta, počítačový přenos pošty a obrazu,
komunikace a transakce v síti, tisková agentura v rámci
této třídy, šíření, výměna a získávání informací a zpráv,
poskytování informací a jiných informačních produktů,
šíření elektronických časopisů, informací, elektronických
periodik a knih v elektronické podobě prostřednictvím
počítačové sítě, zejm. Internetu, šíření informací pomocí
satelitů, kabelu aj., informační a obchodní služby na
Internetu, informační kancelář, poskytování datových a
telekomunikačních služeb, služby elektronické pošty,
služby zprostředkování zpráv, služby datové sítě v rámci
této třídy, přenos dat a informací, poskytování
komunikačních a informačních služeb; (42) služby
zprostředkování přístupu k počítačové síti, služby přístupu
a připojení k datovým a informačním sítím a Internetu,
pronájem informačních a komunikačních míst v
elektronických a datových sítích (např.Internet).

(511)

(511)

(511)

2

9, 35, 38, 42

9, 35, 38, 42

O 153753

O 153772

O 153773

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

Pražské pivovary a.s., Nádražní 84, Praha 5, Česká
republika

Sericol Limited, Patricia Way, Pysons Road
Industrial Estate, Broadstairs, Velká Británie

eD system a.s., Novoveská 95, Ostrava - Mariánské
hory, Česká republika

(510)

(510)

(510)
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06.04.2000

10.04.2000

(220)

(220)

(320)

(320)

06.04.2000

10.04.2000

(740)

(740)

Lukajová Dana, patentový zástupce, Advokátní a
patentová kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Petrská
12, Praha 1

Ing. Sedlák Jiří, Pražská 58, České Budějovice

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(9) počítače, adaptéry k počítačům, náhradní díly k
počítačům, počítačové periferie, počítačové paměti,
zařízení pro zpracování informací, tiskárny, integrované
obvody, tištěné obvody, magnetické disky, optické disky,
čtecí zařízení magnetických nebo optických disků,
kompaktní disky, magnetické pásky, kazetové
magnetofony, kalkulačky, kapesní kalkulačky, pokladny,
faxy, telefony, modemy, videohry, obrazovky,
videorekordéry, videopásky, programové vybavení,
elektronické databáze, počítačové hry, programové
vybavení i hardware ze třídy 9 pro informační technologie
a pro komunikaci, programové vybavení umožňující
elektronické obchodování, programové vybavení
umožňující obchodní styk prostřednictvím počítačů, nosiče
záznamů nahrané i nenahrané, audiovizuální programy,
elektronické databáze, databázové produkty v elektronické
podobě, systémy informačních technologií zařazené ve
třídě 9, systémy výpočetní, komunikační a informační
techniky zařazené ve třídě 9, systémy elektronické,
informace a záznamy v elektronické podobě, data,
databáze, informační produkty na nosičích nebo v
elektronických, datových, informačních a komunikačních
sítích, elektronické sítě, datové sítě, multimediální
aplikace, multimediální nebo informační katalogy v
elektronické podobě, elektronické časopisy, elektronická
periodika a knihy v elektronické podobě; (35) reklamní a
inzertní činnost, propagace, marketing, pomoc při
podnikání, poradenství týkající se organizace a podnikání,
distribuce prospektů v rámci této třídy, podnikatelské
informace, pomoc při podnikání pomocí počítačů,
předplatné tiskovin pro třetí osoby, účetnictví, reprodukce
tiskovin, plánování obchodních a propagačních akcí,
ověřování obchodních transakcí, provozování uskutečnění
obchodních transakcí, poskytování informací komerčního
charakteru, reklamní, inzertní a propagační činnost
prostřednictvím jakéhokoliv média prostřednictvím
telefonní, datové nebo informační sítě, poskytování
informací a jiných informačních produktů komerčního
charakteru, multimediálních informací komerčního
charakteru, computerizovaná pomoc při podnikání
(počítačem podporované podnikání), komerční využití
Internetu v oblastech komerčních internetových médií a
vyhledávacích služeb, on-line inzerce, marketing,
zprostředkování v obchodních vztazích,
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu,
merchandising, pronájem reklamních míst; (38)
telekomunikace, komunikace pomocí terminálů,
elektronická pošta, počítačový přenos pošty a obrazu,
komunikace a transakce v síti, tisková agentura v rámci
této třídy, šíření, výměna a získávání informací a zpráv,
poskytování informací a jiných informačních produktů,
šíření elektronických časopisů, informací, elektronických
periodik a knih v elektronické podobě prostřednictvím
počítačové sítě, zejm. Internetu, šíření informací pomocí
satelitů, kabelu aj., informační a obchodní služby na
Internetu, informační kancelář, poskytování datových a
telekomunikačních služeb, služby elektronické pošty,
služby zprostředkování zpráv, služby datové sítě, přenos
dat a informací, poskytování komunikačních a
informačních služeb; (42) pronájem informačních a
komunikačních míst, návrh a aktualizace 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 v
oblasti informačních technologií, přístup k počítačům za
účelem podnikání, právní služby, zpravodajství, tvorba
WEB a software, tvorba WWW stránek, tvorba
interaktivních a grafických programů, tvorba
multimediálních aplikací, tvorba programových projektů,
tvorba informačních databází, podpora rozvoje
komerčního využití Internetu i jiných počítačových,
datových a komunikačních sítí v rámci této třídy,
vyhledávací služby, výzkum, vývoj a tvorba systémů pro
elektronické obchodování a příslušného software a
hardware, know-how pro oblast elektronického
obchodování a informačních technologií.

(30) pekařské výrobky, trvanlivé pečivo, cukrářské
výrobky, cukrovinky, droždí, stimulanty chuti; (39)
dopravní činnost, silniční motorová doprava; (42) provoz
pekárny a cukrárny, hostinská činnost.

(32) pivo, lehká piva a ležáky, vody minerální a šumivé a
jiné nealkoholické nápoje, sirupy a jiné přípravky k
přípravě nápojů.

(511)

(511)

30, 39, 42

32

O 154143

O 154192

O 154704

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

E LINKX a.s., Novoveská 95, Ostrava - Mariánské
hory, Česká republika

Pe H a K, v.o.s., Nerudova 60, Litoměřice, Česká
republika

FONTEA, spol. s r.o., Svatojanská 195, Deštná u
Jindřichova Hradce, Česká republika

(510)

(510)

(510)
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19.04.2000

19.04.2000

21.04.2000

02.05.2000

03.05.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

19.04.2000

19.04.2000

21.04.2000

02.05.2000

03.05.2000

(740)

(740)

(740)

Müller Václav, patentový zástupce, Filipova 2016,
Praha 4

Ing. Kratochvíl Václav, patentový zástupce,
Husníkova 2082, Praha 5

Kořistka Martin, patentový zástupce, Lidická 51, Brno

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(29) mléko, mléčné výrobky; (35) zprostředkování
obchodu, zejména s mléčným výrobky.

(9) elektrické akumulátory, poplašná zařízení, amplióny,
antény, autorádia, brýle, diapozitivy, magnetické, optické a
kompaktní disky, exponované filmy, kapesní svítilny,
kompasy, ochranné oděvy, měřící přístroje, monitory,
nabíječky, navigační přístroje, nosiče dat, ochranné oděvy
proti ohni, odrazové nášivky na oděvy, osobní ochranné
prostředky proti nehodám, ochranné přilby, počítače,
počítačový software, rádia, ochranné rukavice, stínítka
proti oslnění, tachometry; (12) automobily, brašny pro
jednostopá vozidla, hnací motory pro pozemní vozidla,
houkačky pro vozidla, kapoty vozidel, kola dopravních
prostředků, náboje kol, motocykly, nosiče pro vozidla,
pneumatiky, pružiny a tlumiče vozidel, převody, přívěsy,
rámy motocyklů, sedadla motocyklů, směrovky, stojany
motocyklů, tažná zařízení, tříkolky, stupačky, výstražné a
zabezpečovací systémy pro vozidla, zpětná zrcátka; (16)
atlasy, brožury, časopisy, etikety, fotografie, grafiky, hrací
karty, kalendáře, kancelářské potřeby, katalogy, knihy,
makety, mapy, noviny, obtisky, papírenské výrobky,
potřeby na psaní, plakáty, pohlednice, publikace,
samolepky, tiskoviny, papírové vlajky; (26) čelenky,
startovní čísla, etikety na prádlo a oděvy, monogramy,
odznaky, ne z drahých kovů, ozdoby na obuv, ozdoby
textilních výrobků, přezky a spony (oděvní doplňky),
stuhy, výšivky, nažehlovací záplaty, zipy, značky na
prádlo; (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu,
marketing, pronájem kancelářských strojů a zařízení,
reklamní a propagační činnost, pomoc při řízení obchodní
činnosti, organizování komerčních nebo reklamních

výstav, zprostředkovatelská činnost v oblasti výše
uvedených  služeb; (41) informace o možnostech zábavy a
rekreace, klubové služby, organizování soutěží, praktický
výcvik, provozování sportovních zařízení, organizování,
plánování a vedení seminářů a večírků, školení, zábava,
pobavení, zprostředkovatelská činnost v oblasti výše
uvedených  služeb; (42) ubytovací služby, tvorba software,
inženýrské služby, pronájem software, pronájem jednacích
místností, poskytování technických informací a vývoj
technologií, hotelové služby, konzultační, poradenská
odborná a zprostředkovatelská činnost v oblasti výše
uvedených  služeb.

(6) kovové potřeby zámečnické, kovové výrobky (mimo
drahých kovů) které nejsou uvedeny v jiných třídách; (7)
stroje balicí, dopravníky, zdvihací zařízení, stroje pro
paletizaci a depaletizaci zboží, manipulátory, stroje pro
manipulaci se zbožím; (42) projektování, výzkum a vývoj
uvedených výrobků a zařízení.

(9) brýle; (25) oděvy, kloboučnické zboží.

(41) vzdělávací činnost.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

29, 35

9, 12, 16, 26, 35, 41, 42

6, 7, 42

9, 25

41

O 154708

O 154817

O 155027

O 155033

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

Liptovská mliekareň, a.s., 1. mája 124, Liptovský
Mikuláš, Slovenská republika

Inter Servis Praha s.r.o., Pražská 32, Nehvizdy,
Česká republika

MANEX & CO, a.s., Bořetice 445, Česká republika

Tomáš Partík -TOMI SPORT, Jablonecká 412,
Praha 9, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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04.05.2000

04.05.2000

09.05.2000

10.05.2000

10.05.2000

12.05.2000

15.05.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

04.05.2000

04.05.2000

09.05.2000

10.05.2000

10.05.2000

12.05.2000

15.05.2000

(540)

(540)

(540)

AMAIO

MONAL

ProTender

(740)

(740)

(740)

Ing. Kratochvíl Václav, patentový zástupce,
Husníkova 2082, Praha 5

JUDr. Hejl Ivan, advokát, Rašínovo nábřeží 10, Praha
2

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(6) střešní krytina kovová; (19) střešní krytina nekovová.

(11) skleněné komponenty pro lustry; (14) skleněná
bižuterie a další sklářské výrobky zařazené ve tř. 14; (21)
sklářské výrobky zařazené ve tř. 21, dekorativní sklo.

(2) barvy, nátěry, laky: ochranné výrobky proti korozi
betonu, oceli a jiných stavebních materiálů; (7) stroje a
obráběcí stroje: mísící stroje kontinuální a diskontinuální
pro výrobu polymerbetonů, míchadla, samosvěrné kleště,
stabilní jeřábové sestavy, výrobní linky pro výrobu
stavebních prvků; (9) mechanické, elektrické a
elektronické přístroje pro měření a kontrolu mechanických
a fyzikálních veličin zejména ve stavebnictví a stavebním
průmyslu; (19) stavební materiály nekovové: nekovové
stavební materiály, výrobky z nich, výrobky z přírodního a
syntetického kamene; (27) syntetické bezespáré
podlahoviny, polymerbetonové dlažby, podlahové nátěry,
stěrky, lité vrstvy; (37)  stavebnictví: služby při výstavbě a
rekonstrukci budov a jiných stavebních objektů všech
druhů, služby sloužící k ochraně stavebních objektů před
působením agresivních prostředí, specializované činnosti
pro tvorbu syntetických bezespárých podlah, úprav, oprav
a ochran povrchů horizontálních i vertikálních; (40)
zpracování materiálů: formulace, mechanické zpracování a
transformace (modifikace) anorganických a organických
materiálových systémů pro povrchové úpravy, úprava
stavebních povrchů frézováním, broušením, tryskáním;
(42) služby: inženýringové poradenství, konsultační a
znalecké služby v oblasti stavebnictví a materiálového
inženýrství, zkoušení materiálů, stavebních hmot, prvků a
konstrukcí, akreditovaná zkušebna.

(35) analýzy nákladů, příprava a vyhotovení daňových
přiznání, činnost ekonomických a organizačních poradců,
ekonomické prognózy, obchodní nebo podnikatelské
informace a průzkum, marketingové studie, pomoc a
porady při řízení obchodních a průmyslových podniků,
organizování komerčních nebo reklamních výstav, překlad
informací do počítačových databází, reklama, audit, styk s
veřejností, účetnictví; (38) elektronická pošta, počítačová
komunikace, přenos zpráv a obrazů pomocí počítačů,
poskytování služeb na internetu; (42) odborné poradenství,
zejména v oblasti informační technologie, tvorba software,
počítačové programování.

(19) stavební materiály nekovové (tekuté malta pro
podlahy); (27) jiné obklady podlah (tekutá malta pro
podlahy); (37) stavebnictví, zhotovování podlah (tekutá
malta pro podlahy).

(35) reklamní a marketingové služby týkající se osobního
majetku, obchodní informační služby on-line týkající se
nákupu a zprostředkování nákupu, systemizace a
shromažďování informací do počítačových databází,
obchodní informační agentury, zprostředkování obchodu
týkající se nabídky a prodeje včetně dražeb; (36) finanční
služby a informace, služby v oblasti elektronických plateb.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

6, 19

11, 14, 21

2, 7, 9, 19, 27, 37, 40, 42

35, 38, 42

19, 27, 37

35, 36

42

O 155075

O 155077

O 155177

O 155218

O 155261

O 155347

O 155353

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Základní škola, Fakultní škola PedF UK,
Vodičkova 22, Praha 1, Česká republika

REGRA PLAST spol. s r. o., Obora 19, Louny, Česká
republika

Jína Vladimír - THERMEX, Bořkovská 145, Semily,
Česká republika

COMING Plus, a. s., Na Vrstvách 44, Praha 4, Česká
republika

M 12, a.s., Jeseniova 10, Praha 3, Česká republika

ZENIT, spol. s r.o., Radlická 138, Praha 5, Česká
republika

ProTender AB, Tegeluddsvägen 64, Stockholm,
Švédsko

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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15.05.2000

15.05.2000

22.05.2000

23.05.2000

24.05.2000

24.05.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

15.05.2000

15.05.2000

22.05.2000

23.05.2000

24.05.2000

24.05.2000

(540)

(540)

FRIO

BENTONIT

(740)

(740)

Ing. Rylková Iva, Polská 1525, Ostrava-Poruba

Ing. Chlustina Jiří, UNIPATENT, J.Masaryka 43-47,
Praha 2-Vinohrady

(590)

(590)

Barevná

Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(42) restaurace (strava), dočasné ubytování.

(9) software na nosičích; (35) služby účetního a
ekonomického poradce, vedení účtů, bartrové služby
zahrnuté v této třídě, poskytování obchodních a
podnikatelských informací, poradenství v obchodní
činnosti, zprostředkování obchodní činnosti; (36) bartrové
služby zahrnuté v této třídě, clearing, leasing.

(29) zmrazené ovoce, zmrazená zelenina, zmrazené
bramborové výrobky, zmrazené rybí výrobky, zmrazené
sladkovodní ryby, zmrazená hotová jídla zhotovená z
uvedených potravin, zmrazená drůbež; (30) mražené
krémy, zmrzlina a cukrovinky, led pro osvěžení, mražené
mléčné výrobky.

(3) přípravky čisticí, lešticí, odmašťovací, mýdlo, výrobky
kosmetické, voňavkářské včetně eterických olejů, vodičky
na vlasy, zubní pasty a prášky, barvy na vlasy, kosmetika
všeho druhu na bázi přírodních látek; (5) výrobky
dietetické pro děti a nemocné, chemické pro účely
lékařské, obvazový materiál, prostředky dezinfekční, k
hubení rostlinných a živočišných škůdců, antiparazitní
látky, léčebná kosmetika na bázi přírodních látek, léčebné
výrobky lázeňské, léčebné přípravky pro lázně, výrobky z
léčivých rostlin, potravinové doplňky pro léčebné účely,
vitamínové přípravky, vína medicinální; (10) speciální
nábytek pro obor lékařský, zubolékařský a zvěrolékařský,
zdravotnické výrobky z gumy, protézy, pokrývky
vyhřívané elektricky pro léčebné účely; (29) 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 a výrobků typu light, jedlé oleje a tuky,
konzervované potraviny, zelenina naložená v octě; (30)
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; (31) výrobky zemědělské, zahradnické, produkty
lesnické včetně nezpracovaného dřeva, semena, čerstvé
ovoce a zelenina, sazenice, živé rostliny a přírodní květiny,
zvířecí krmiva, slad; (32) pivo, lehká piva a ležáky,
nealkoholická vína, minerální vody, šumivé a jiné
nealkoholické nápoje, sirupy a jiné přípravky k přípravě
nápojů, ovocné šťávy a nápoje z ovocných šťáv včetně
dietetických nápojů a nápojů light; (33) alkoholické nápoje
(s výjimkou piv) - vína, lihoviny, likéry.

(5) výrobky farmaceutické, veterinářské a hygienické,
náplasti, obvazový materiál, dezinfekční přípravky; (10)
přístroje a nástroje chirurgické, zubní a veterinářské,
ortopedické potřeby; (39) doprava, balení a skladování
zboží.

(9) hudební nosiče; (41) kulturní aktivity (pořádání
kulturních akcí), vydávání hudebních nosičů.

(9) přístroje pro záznam, převod a reprodukci zvuku nebo
obrazu a jejich součásti, přístroje pro měření, vážení,
kontrolu nebo signalizaci a jejich součásti, přístroje pro
zpracování informací, počítače, software, kalkulační

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 35, 36

29, 30

3, 5, 10, 29, 30, 31, 32, 33

5, 10, 39

9, 41

9, 10, 11, 37

O 155357

O 155363

O 155634

O 155652

O 155735

O 155738

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Svoboda Zdeněk, V. Špály 10, Prostějov, Česká
republika

L.Q.Z. JOKR s.r.o., Zahradní 22, Háj ve Slezsku -
Lhota, Česká republika

Mrazírny Tipa, a.s., U Obůrky 5, Třebíč, Česká
republika

KASTING společnost s ručením omezeným,
Vnější 20/1040, Praha 4, Česká republika

Zdravotnické zásobování Morava, spol. s r. o.,
Zeiberlichova 34, Brno, Česká republika

Vítězslav Černoch, Chrudimská 1575/6, Praha 3,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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01.06.2000

01.06.2000

05.06.2000

09.06.2000

14.06.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

01.06.2000

01.06.2000

05.06.2000

09.06.2000

14.06.2000

(540) KOMASTEEL

(740)

(740)

(740)

Ing. Markes Libor, Grohova 54, Brno

JUDr. Traplová Jarmila, Advokátní a patentová
kancelář Traplová, Hakr, Kubát, Přístavní 24, Praha 7

JUDr. Prokopec Tomáš, Společná advokátní kancelář,
Štěpánská 20, Praha 1

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

přístroje, elektronické, magnetické nebo optické nosiče
informací, přístroje vědecké, laboratorní a jejich součásti,
přístroje optické, fotografické nebo filmové a jejich
součásti, elektrosoučástky; (10) lékařské přístroje a
zařízení a jejich součásti, veterinární přístroje a zařízení,
lékařské a zdravotnické potřeby; (11) přístroje a zařízení
pro chlazení a jejich součásti; (37) servisní a montážní
služby pro elektrické a elektronické stroje a přístroje,
chladící přístroje a zařízení.

(35) obchodní obstaravatelství; (36) služby týkající se
financí a peněžnictví, zejména správa vkladů, poskytování
úvěrů, vedení účtů a provádění plateb, ručení za úvěry,
finanční zprostředkovatelství a poradenství, obchodování
cennými papíry; (42) organizace a financování sociálních a
zdravotních služeb pro členy, právní poradenství.

(2) barvy, nátěry, laky.

(9) počítačový software a hardware, výpočetní technika;
(16) manuály a návody pro použití software; (41) školení
poskytované v souvislosti se zaváděním a používáním
softwaru; (42) služby poskytované v souvislosti se
zaváděním softwaru.

(35) služby dovozní a vývozní kanceláře, obchodní
informace, obchodní poradenství, reklama a propagace;
(36) pojišťovací a zajišťovací služby, zejména v oblasti
dopravy, poplatků za skladování, skladovacích prostor,
zásob, skladování, velkoobchodu, uskladnění zboží, vedení
zásob a jejich pohybu, obalové techniky, obalových
materiálů a balení zboží, přepravy, najímání a půjčování
kontejnerů na zboží včetně těch na jeho skladování,
najímání a půjčování skladovacích prostor a proclení; (39)
silniční, železniční, letecká, námořní a říční doprava,
přeprava všeho druhu zboží, zejména nebezpečných
nákladů, přeprava všemi druhy kontejnerů, obalů či jinými
prostředky, včetně dopravy surovin, zpracovaného zboží,
odpadu, zboží určeného ke spotřebě, zboží podléhajícího
zkáze, vozidel, zboží určeného ke zpracování, vybavení,
živých zvířat, stavebních materiálů, průmyslových
chemických a farmaceutických výrobků, expresní
přepravní služby, poštovní přeprava, skladovací služby,
skladování a úschova zboží, vedení zásob a jejich pohybu,
balení zboží, charterové služby, uskladňování zboží,
poštovních zásilek, kontejnerů, obalů, nákladů a zboží v
celním skladišti, dodávky a distribuce, přepravní služby,
informace o přepravě a skladování, jednatelství týkající se
dopravy a přepravy včetně lodní, letecké a námořní,
najímání a půjčování skladovacích kontejnerů, najímání a
pronájem skladovacích prostor; (42) služby týkající se
kontroly kvality zboží a zejména výrobků.

(9) modemy, telefony, faxy, počítače, periferní zařízení
počítačů, počítačové programy (nahrané); (38) počítačové
komunikace, komunikace pomocí počítačových terminálů,
GSM, Internet; (42) poradenské služby v oblasti hardware,
počítačové programování, aktualizace počítačových
programů.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

35, 36, 42

2

9, 16, 41, 42

35, 36, 39, 42

9, 38, 42

O 155943

O 155947

O 156051

O 156237

O 156366

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

JOUAN a. s., Tehovec 107, Mukařov, Česká
republika

Nová Rodinná záložna, spořitelní a úvěrní
družstvo, Wolkerova 2, Třebíč, Česká republika

Balakom, a.s., Podvihovská 12, Opava 9 - Komárov,
Česká republika

European Business Enterprise, Ltd., Masarykovo
nám. 14, Říčany, Česká republika

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
BELGES S.N.C.B., 85 Rue de France, Brussels, Belgie

Konsigna Handel GmbH + CoKG Ankum, Pražská
18, Praha 10, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

19.06.2000

21.06.2000

26.06.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

19.06.2000

21.06.2000

26.06.2000

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Prokopec Tomáš, Společná advokátní kancelář,
Štěpánská 20, Praha 1

JUDr. Prokopec Tomáš, Společná advokátní kancelář,
Štěpánská 20, Praha 1

JUDr. Prokopec Tomáš, Společná advokátní kancelář,
Štěpánská 20, Praha 1

Müller Václav, patentový zástupce, Filipova 2016,
Praha 4

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(9) modemy, telefony, faxy, počítače, periferní zařízení
počítačů, počítačové programy (nahrané) (38) počítačové
komunikace, komunikace pomocí počítačových terminálů,
GSM, Internet; (42) poradenské služby v oblasti hardware,
počítačové programování, aktualizace počítačových
programů.

(9) modemy, telefony, faxy, počítače, periferní zařízení
počítačů, počítačové programy (nahrané); (38) počítačové
komunikace, komunikace pomocí počítačových terminálů,
GSM, Internet; (42) poradenské služby v oblasti hardware,
počítačové programování, aktualizace počítačových
programů.

(9) modemy, telefony, faxy, počítače, periferní zařízení
počítačů, počítačové programy (nahrané); (38) počítačové
komunikace, modemy, komunikace pomocí počítačových
terminálů, GSM, Internet; (42) poradenské služby v oblasti
hardware, počítačové programování, aktualizace
počítačových programů.

(7) stroje a zařízení pro polygrafickou a knihařskou
výrobu; (9) elektrické kontrolní, regulační a měřící stroje a
přístroje, ovládací prvky a ovládací pulty řídících
programových systémů pro ovládání tisku, zejména pro
stroje a zařízení pro polygrafickou a knihařskou výrobu;
(11) chladící a topná zařízení, stroje a přístroje a chladící
skříně, vlhčící zařízení, sušící zařízení zejména pro stroje a
zařízení pro polygrafickou a knihařskou výrobu.

(35) činnost reklamní a inzertní, průzkum a analýzy trhů,
marketing, inzertní a informační činnost na internetu,
zejména prostřednictvím www stránek za účelem inzerce a
zprostředkování obchodních záležitostí, poskytování on-
line informací obchodního charakteru, zejména
prostřednictvím sítě Internet; (38) poskytování přístupu k
počítačovým sítím, poskytováni přístupu k Internetu,
šíření a přenos nabídek prostřednictvím telefonních sítí,
zveřejňování, rozšiřování a přenos informací
prostřednictvím všech informačních a telekomunikačních
prostředků a sítí, satelitů apod., šíření informací
prostřednictvím počítačových a telekomunikačních sítí
včetně Internetu, elektronická pošta, počítačová
komunikace; (42) tvorba a provoz internetových stránek a
internetových serverů, včetně poradenských služeb,
počítačové systémy, analýzy a programování pro počítače,
vývoj a údržba počítačových programů, pronájem času na
přístup do počítačových databází, pronajímání
vybavovacího času pro počítačová data, odborné
poradenství pro uvedené služby.

(16) tiskoviny, časopisy, periodika a knihy, obalové
materiály z plastických hmot, tiskařské štočky, papír a
výrobky z papíru; (41) výchovná a zábavná činnost,
nakladatelství a vydavatelství.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 38, 42

9, 38, 42

9, 38, 42

7, 9, 11

35, 38, 42

16, 41

O 156367

O 156368

O 156369

O 156533

O 156647

O 156865

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Konsigna Handel GmbH + CoKG Ankum, Pražská
18, Praha 10, Česká republika

Konsigna Handel GmbH + CoKG Ankum, Pražská
18, Praha 10, Česká republika

Konsigna Handel GmbH + CoKG Ankum, Pražská
18, Praha 10, Česká republika

Dobrušské strojírny, a.s., Opočenská 83, Dobruška,
Česká republika

PRnet.cz, s.r.o., Nad Pískovnou 1542/4, Praha 4,
Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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29.06.2000

30.06.2000

30.06.2000

03.07.2000

03.07.2000

14.07.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

29.06.2000

30.06.2000

30.06.2000

03.07.2000

03.07.2000

14.07.2000

(540)

(540)

KAPKA NADĚJE

SCHEMANTIX

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Král Jiří, patentový zástupce, Štěpánská 45, Praha
1

Fischer Michael, FISCHER & PARTNER, Na Hrobci 5,
Praha 2

Mgr. Petra de Brantes, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

Mgr. Petra de Brantes, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha 1

Langrová Irena, Riegrova 1, Plzeň

Lukajová Dana, patentový zástupce, Advokátní a
patentová kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Petrská
12, Praha 1

Karel Čálek, patentový zástupce, Nad Palatou 12,
Praha 5

(590) Barevná

(540)

(540)

(540)

(540)

(16) pohlednice a tiskoviny; (41) organizování
vzdělávacích, zábavných a sportovních pořadů a soutěží,
kongresů, seminářů, setkání, výstav k výchovným,
vzdělávacím a zábavním účelům, představení, her, vydávání
textů s vyjímkou reklamních nebo náborových.

(33) alkoholické nápoje, zejména whisky.

(33) alkoholické nápoje (s výjimkou piv), víno, lihoviny a
likéry.

(16) periodické publikace; (35) marketingové studie,
reklama (propagace), reklamní agentury, aktualizování a
pronájem reklamních materiálů, rozšiřování reklamních
materiálů zákazníkům, zasílání reklamních materiálů
zákazníkům, pronájem reklamních ploch, vydávání,
zveřejňování, oznámení vyhlášení publikování reklamních
textů; (41) vydavatelské a publikační služby.

(9) počítače, náhradní díly k počítačům, počítačové
periferie, počítačové paměti, zařízení pro zpracování
informací, tiskárny pro počítače, integrované obvody,
tištěné obvody, magnetické disky, optické disky, čtecí
zařízení magnetických nebo optických disků, kompaktní
disky, magnetické pásky, programové vybavení,
elektronické databáze, programové vybavení pro tvorbu
www stránek, programové vybavení pro informační
technologie a pro komunikaci, programové vybavení
umožňující elektronické obchodování, programové
vybavení umožňující obchodní styk prostřednictvím
počítačů; (35) průzkum trhu, marketing; (42) návrh
programového vybavení, programování počítačů, tvorba
WEB, poradenství v oblasti výpočetní techniky,
překladatelské služby.

(7) stroje na zemní práce, buldozery, rypadla, části strojů,
zařízení pro nakládání a vykládání, ovládací mechanismy
pro stroje, ovládací zařízení hydraulická pro stroje.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

16, 41

33

33

16, 35, 41

9, 35, 42

7

O 157048

O 157087

O 157088

O 157116

O 157141

O 157360

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

BURDA Praha, spol. s r.o., Uruguayská 17, Praha 2,
Česká republika

Svobodová Václava, Pražská 44, Jevany, Česká
republika

JIM BEAM BRANDS CO., 510 Lake Cook Road,
Deerfild, Spojené státy americké, Illinois

JIM BEAM BRANDS CO., 510 Lake Cook Road,
Deerfield, Spojené státy americké, Illinois

Miloš Fuska - ALLEGRO PUBLISHING, Nýřanská
36, Plzeň, Česká republika

PRAXIS, s.r.o., Uruguayská 5, Praha 2, Česká
republika

SUPERSTAV, s.r.o., U pivovaru 600, Dobříš, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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14.07.2000

14.07.2000

24.07.2000

24.07.2000

24.07.2000

24.07.2000

31.07.2000

03.08.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

14.07.2000

14.07.2000

20.04.2000

24.07.2000

24.07.2000

20.04.2000

31.07.2000

03.08.2000

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

INFINYS

ATLYS

ENERGYS

CATALYS

WALACHIT

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Karel Čálek, patentový zástupce, Nad Palatou 12,
Praha 5

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

JUDr. Maisner Martin, Advokátní kancelář Fiala,
Profous, Maisner a spol., Vodičkova 30, Praha 1

JUDr. Maisner Martin, Advokátní kancelář Fiala,
Profous, Maisner a spol., Vodičkova 30, Praha 1

JUDr. Maisner Martin, Advokátní kancelář Fiala,
Profous, Maisner a spol., Vodičkova 30, Praha 1

JUDr. Maisner Martin, Advokátní kancelář Fiala,
Profous, Maisner a spol., Vodičkova 30, Praha 1

Ing. Žák Vítězslav, Lidická 51, Brno

(590) Barevná

(554) Prostorová

(540)

(540)

(7) stroje na zemní práce, buldozery, rypadla, části strojů,
zařízení pro nakládání a vykládání, ovládací mechanismy
pro stroje, ovládací zařízení hydraulická pro stroje.

(3) mýdla, tekutá mýdla, šampony, kondicionéry, šampony
tělové, pěny do koupele, pleťová a tělová kosmetika,
krémy, 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, hygienické
výrobky pro osobní hygienu, antibakteriární 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) obchodní služby, zejména audiovizuální, hlasové a
datové péče o zákazníky a služby účtování.

(35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení
obchodní činnosti, obchodní administrativa, obchodní
služby poskytované telefonním obchodním společnostem v
souvislosti s účtováním telefonních obchodních společností
zákazníkům za telefonní služby včetně bezdrátových
telefonních služeb, služby účtování telefonické komunikace
a bezdrátové komunikace a poskytování služeb správy účtů
komunikačním společnostem.

(35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení
obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské
práce, obchodní služby, zejména management účtování a
péče o zákazníky (call centra) pro společnosti poskytující
veřejné služby.

(35) služby managementu účtování a managementu dat pro
předplacené účtování.

(1) chemické výrobky pro průmysl, zejména pro přípravu
šablon ke zhotovování dekorů.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

7

3, 5, 16

35

35

35

35

1

24, 25, 26

O 157361

O 157377

O 157681

O 157682

O 157683

O 157687

O 157871

O 157989

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

SUPERSTAV, s.r.o., U pivovaru 600, Dobříš, Česká
republika

TOMIL s.r.o., Gen. Svatoně 149/IV, Vysoké Mýto,
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

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

C5, s.r.o., Jarcová 71, Valašské Meziříčí, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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14.08.2000

14.08.2000

17.08.2000

23.08.2000

23.08.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

14.08.2000

14.08.2000

17.08.2000

23.08.2000

(540) Duell

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Škoda Milan, Nahořanská 308, Nové Město nad
Metují

Ing. Škoda Milan, Nahořanská 308, Nové Město nad
Metují

Ing. Dohnal Jiří, patentový zástupce, Nedbalova 29,
Brno

Patentservis Praha a.s., Jívenská 1273/1, Praha 4

(540)

(540)

(540)

(540)

(24) tkaniny, záclony, pokrývky ložní a stolní, přikrývky
včetně cestovních pokrývek, vlajky, potahy, drobné
kusové textilní výrobky jako ručníky, kapesníky apod.,
textilní tapety; (25) oděvy, prádlo, obuv, střevíce, trepky,
kloboučnické zboží; (26) krajky, výšivky, stuhy,
šněrovadla, knoflíky, háčky a očka, špendlíky, jehly,
zdrhovací uzávěry.

(25) oděvy a spodní prádlo; (35) reklamní a marketingová
činnost.

(25) oděvy a spodní prádlo; (35) reklamní a marketingová
činnost.

(7) stroje s mechanickým pohonem, elektrické stroje
točivé, strojky pro domácnost a vysavače elektrické, jejich
součásti a příslušenství, včetně pro jízdní kola, jako
například dynama, obráběcí stroje, převodní nebo pohonné
mechanismy, převodovky čelní, šnekové, kuželové,
planetové, harmonické i speciální, mechanické variátory,

motory (s výjimkou motoru pro pozemní vozidla), spojky,
ozubená kola, ozubená soukolí, hnací řemeny, hnací řetězy,
nářadí a měřidla pro stroje, maznice; (9) výrobky a zařízení
kontrolní, měřicí, řídicí a regulační techniky, rozvaděče
nízkého napětí, elektrické přístroje, přístroje a zařízení pro
záznam, zesilování, reprodukci a přenos písma, zvuku a
obrazu, videorekordéry, videokamery, zvukové a zvukově
obrazové nosiče, kancelářská technika, zejména počítače,
jejich periferní vybavení včetně diskové jednotky pro
uchování programu, diskové paměti, jednotky pro vnitřní
řízení, počítačové programy na magnetických nosičích a
ostatní příslušenství počítačů, databanky, faxové přístroje,
kopírovací technika, telefonní přístroje, včetně v
kombinaci se záznamníky, elektronické kalkulačky apod.,
elektrické cívky a držáky elektrických cívek, galvanické
články, elektrické kolektory, elektrické kontaktní zařízení,
elektrické ovládací, spínací a rozvodové desky, elektrické
pojistky, elektrické poplašné zvonky, elektrické přípojky,
elektrické přístroje pro spouštění a/nebo ovládání strojů a
motoru pomocí elektrických veličin, jako například proudu
a/nebo napětí, elektrické přístroje pro odporové i
obloukové svařování, elektrické spínače, elektrické
transformátory, elektrické ukazovací přístroje, jeko
například elektroměry, elektrické přístroje na zjišťování
závad, hasicí zařízení elektráren, elektrické vedení, jakož i
kabely elektrického vedení, elektrické vodiče, jakož i
ohebné a světelné a elektrický isolovaný drát, elektrické
výbojky, elektrody pro elektrické sváření, elektronky,
diody, tranzistory, integrované elektronické obvody, jakož
i s programovatelným prvkem, včetně mikročipů,
elektrodynamické přístroje, elektrogalvanizační přístroje,
elektrolyzery, monočlánky, alkalické články, akumulátory,
speciální pouzdra pro zařízení, přístroje a nástroje, které
jsou zařazeny do této třídy; (11) přístroje a zařízení pro
osvětlení, topení, výrobu páry, pro vaření, přístroje a
zařízení chladicí, pro sušení, ventilaci, distribuci vody a
zařízení zdravotní, zejména elektrické ohřívače vody,
ohřívače elektrické pro domácnost i pro průmysl, zařízení
pro rozvod a regulaci průtoku tekutin včetně vody, jejich
součásti a příslušenství; (12) dopravní prostředky, pozemní
vozidla, automobily, osobní automobily, elektromobily,
pohonné mechanismy pro vozidla, motory elektrické pro
vozidla; (42) projektová, konstrukční a inženýrská činnost
v investiční výstavbě v oblasti stavebnictví, strojírenství a
elektrotechniky, zejména pro ekologická zařízení a stavby,
poradenské služby v této oblasti, inženýrsko technická
činnost v oblasti tvorby a poskytování software, technické
poradenství a vypracování posudků, pronájem zařízení pro
zpracování dat, pronájem strojů spadajících do této třídy,
zprostředkovatelská a poradenská činnost a služby v této
oblasti.

(12) motorová vozidla a automobilové příslušenství
spadající do třídy 12.

(511)

(511)

(511)

(511)

25, 35

25, 35

7, 9, 11, 12, 42

12

O 158234

O 158235

O 158338

O 158455

O 158456

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

NAUTEX s.r.o., Armády 180, Praha 5, Česká republika

Ing. Miloš Chrastina, Pampelišková 518, Trutnov,
Česká republika

Ing. Miloš Chrastina, Pampelišková 518, Trutnov,
Česká republika

VUES Brno a. s., Mostecká 26, Brno, Česká republika

Renault Česká republika, a.s., IBC Pobřežní 3,
Praha 8, Česká republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)
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25.08.2000

28.08.2000

29.08.2000

07.09.2000
(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

23.08.2000

25.08.2000

28.08.2000

29.08.2000

07.09.2000

(540)

(540)

(540)

EL COTO

VITAR

TV magazín -
nejpřehlednější televizní

časopis

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Patentservis Praha a.s., Jívenská 1273/1, Praha 4

Ing. Jaromír Přikryl, Patentová a známková kancelář,
Včelín 1161, Hulín

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

Ing. Jupa Francis, patentový zástupce, Měchenická 4,
Praha 4

(540)
(540)

(33) alkoholické nápoje, zejména vína.

(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.

(1) umělá sladidla; (5) farmaceutické a vitamínové
přípravky tabletované a v prášku, ovocné přesnídávky
obohacené vitamíny; (29) ovocné přesnídávky, výrobky z
ovoce konzervované, zavařené, sušené, mražené, ovocné
potravinářské výrobky určené k prodeji v tekutém stavu a
ke konzumaci ve stavu zmraženém; (30) cukrovinky,
zmrzlina a mražené zmrzlinové výrobky, tabletované a
práškové potravinářské výrobky jako sladidla na přírodní
bázi a cukrovinky; (32) nealkoholické nápoje a přípravky
pro jejich přípravu, ovocné koncentráty, ovocné šťávy,
nápoje a koktejly, sirupy, mošty.

(16) tiskoviny, noviny, časopisy, periodický tisk; (35)

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu; (41)
nakladatelská a vydavatelská činnost.

(12) letadla a letecké stroje a zařízení zařazené do třídy 12;
(35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu,
reklama, marketing; (39) vnitrostátní a mezinárodní
nepravidelná letecká doprava, letecké služby; (42) tvorba
software, stravovací služby, ubytovací služby, letecké
rozpašování hnojiv a jiných zemědělských látek.

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

33

6, 9, 35

1, 5, 29, 30, 32

16, 35, 41

12, 35, 39, 42

O 158498

O 158541

O 158597

O 158869
(210)

(210)

(210)

(210)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

EL COTO DE RIOJA, S.A., Camino Viejo de
Logroňo, s/n, Oyón, Alava, Španělsko

MARBO CZ, a.s., Holešovská 166, Fryšták, Česká
republika

VITAR, s.r.o., tř. T. Bati 385, Zlín, Česká republika

ASTROSAT spol. s r.o., Přátelství 986, Praha 10
Uhříněves, Česká republika

SILVER AIR s.r.o., Pernerova 16, Praha 8, Česká
republika

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 11 - 2000 - CZ, část B (zapsané ochranné známky) 2625

226467, 226468, 226469, 226471, 226472, 226473, 226474, 226475, 226476, 226478, 226479, 226480, 226483, 226484, 226485,
226486, 226488, 226489, 226490, 226491, 226492, 226493, 226494, 226495, 226496, 226497, 226499, 226500, 226501, 226502,
226503, 226504, 226505, 226506, 226509, 226510, 226511, 226512, 226513, 226514, 226515, 226516, 226517, 226518, 226519,
226520, 226522, 226523, 226524, 226525, 226526, 226528, 226529, 226530, 226531, 226532, 226533, 226534, 226535, 226536,
226537, 226538, 226539, 226540, 226541, 226542, 226543, 226544, 226545, 226546, 226547, 226548, 226549, 226550, 226551,
226552, 226553, 226554, 226555, 226556, 226557, 226558, 226559, 226560, 226561, 226562, 226563, 226565, 226566, 226568,
226569, 226570, 226571, 226572, 226573, 226574, 226575, 226576, 226577, 226578, 226579, 226580, 226581, 226582, 226583,
226584, 226585, 226586, 226587, 226588, 226589, 226590, 226591, 226592, 226593, 226594, 226595, 226596, 226597, 226598,
226599, 226600, 226601, 226602, 226603, 226604, 226605, 226606, 226607, 226608, 226609, 226610, 226611, 226612, 226613,
226614, 226616, 226617, 226618, 226619, 226620, 226621, 226622, 226623, 226624, 226625, 226626, 226627, 226628, 226629,
226630, 226631, 226632, 226633, 226634, 226635, 226636, 226637, 226638, 226639, 226640, 226641, 226642, 226643, 226644,
226645, 226646, 226647, 226648, 226649, 226650, 226651, 226652, 226653, 226654, 226655, 226656, 226657, 226658, 226659,
226660, 226661, 226662, 226663, 226665, 226666, 226667, 226668, 226669, 226670, 226671, 226672, 226673, 226674, 226675,
226676, 226677, 226678, 226679, 226680, 226681, 226682, 226683, 226684, 226685, 226686, 226687, 226688, 226690, 226691,
226692, 226693, 226696, 226697, 226698, 226699, 226700, 226701, 226702, 226703, 226704, 226705, 226706, 226707, 226708,
226709, 226710, 226711, 226712, 226713, 226714, 226715, 226716, 226717, 226718, 226719, 226720, 226721, 226722, 226723,
226724, 226725, 226726, 226728, 226729, 226730, 226731, 226732, 226733, 226734, 226735, 226736, 226737, 226738, 226739,
226740, 226741, 226742, 226743, 226744, 226745, 226746, 226747, 226749, 226750, 226751, 226752, 226753, 226754, 226755,
226756, 226757, 226758, 226759, 226760, 226761, 226762, 226763, 226764, 226765, 226766, 226767, 226768, 226769, 226770,
226771, 226772, 226773, 226774, 226775, 226776, 226777, 226778, 226779, 226780, 226781, 226782, 226783, 226784, 226785,
226786, 226787, 226788, 226789, 226790, 226791, 226792, 226793, 226794, 226795, 226796, 226797, 226798, 226799, 226800,
226801, 226802, 226803, 226804, 226805, 226806, 226807, 226808, 226809, 226810, 226811, 226812, 226813, 226814, 226815,
226816, 226817, 226818, 226819, 226820, 226821, 226822, 226823, 226824, 226825, 226826, 226827, 226828, 226829, 226830,
226831, 226832, 226833, 226834, 226835, 226836, 226837, 226838, 226839, 226840, 226842, 226843, 226844, 226845, 226846,
226847, 226848, 226849, 226850, 226851, 226852, 226853, 226854, 226855, 226856, 226857, 226858, 226859, 226860, 226861,
226862, 226863, 226864, 226865, 226866, 226867, 226868, 226869, 226870, 226871, 226872, 226873, 226874, 226875, 226876,
226877, 226878, 226879, 226880, 226881, 226882, 226883, 226884, 226885, 226886, 226887, 226888, 226889, 226890, 226891,
226892, 226893, 226894, 226895, 226896, 226897, 226898, 226899, 226900, 226901, 226902, 226903, 226904, 226905, 226906,
226907, 226908, 226909, 226910, 226911, 226912, 226913, 226914, 226915, 226916, 226917, 226918, 226919, 226920, 226921,
226922, 226923, 226924, 226925, 226926, 226927, 226928, 226929, 226930, 226931, 226932, 226933, 226934, 226935, 226936,
226937, 226938, 226939, 226940, 226941, 226942, 226943, 226944, 226945, 226946, 226947, 226948, 226949, 226950, 226952,
226953, 226954, 226955, 226956, 226957, 226958, 226959, 226960, 226961, 226962, 226963, 226964, 226965, 226966, 226967,
226968, 226969, 226970, 226971, 226972, 226973, 226974, 226975, 226976, 226977, 226978, 226979, 226980, 226981, 226982,
226983, 226984, 226985, 226986, 226987, 226988, 226989, 226990, 226991, 226992, 226993, 226994, 226995, 226996, 226997,
226998, 226999, 227000, 227001, 227002, 227003, 227004, 227005, 227006, 227007, 227008, 227009, 227010, 227011, 227012,
227013, 227014, 227015, 227016, 227017, 227018, 227019, 227020, 227023, 227025, 227026, 227027, 227028, 227029, 227030,
227031, 227032, 227033, 227034, 227035, 227036, 227037, 227038, 227039, 227040, 227041, 227042, 227043, 227044, 227045,
227046, 227047, 227049, 227050, 227051, 227052, 227053, 227054, 227055, 227056, 227057, 227058, 227059, 227060, 227061,
227062, 227063, 227064, 227065, 227066, 227067, 227068, 227069, 227070, 227071, 227072, 227073, 227074, 227075, 227076,
227077, 227078, 227081, 227082, 227083, 227084, 227085, 227086, 227087, 227088, 227089, 227090, 227091, 227092, 227093,
227094, 227095, 227096, 227097, 227098, 227099, 227100, 227101, 227102, 227103, 227104, 227105, 227106, 227107, 227108,
227109, 227110, 227111, 227112, 227113, 227114, 227115, 227116, 227117, 227118, 227119, 227120, 227121, 227122, 227123,
227124, 227125, 227126, 227127, 227128, 227129, 227130, 227131, 227132, 227133, 227134, 227136, 227137, 227138, 227139,

227140, 227141, 227142, 227143, 227144, 227145, 227146, 227147, 227148, 227149

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)

(210)

O 87620

O 97674

O 97957

O 100484

O 103136

O 103139

O 105408

O 108471

O 110902

O 117077

O 119005

O 119019

08.03.1994

23.02.1995

03.03.1995

24.05.1995

25.08.1995

25.08.1995

31.10.1995

09.02.1996

30.04.1996

22.11.1996

30.01.1997

30.01.1997

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

08.03.1994

23.02.1995

03.03.1995

24.05.1995

25.08.1995

25.08.1995

31.10.1995

09.02.1996

30.04.1996

22.11.1996

30.01.1997

30.01.1997

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

B.T. Exportadora de Aceitunas, Sevilla,
Španělsko

Petr Pančocha, Rybářská 2145, Uherský Brod,
Česká republika

Česká nezávislá televizní společnost, s.r.o.,
Vladislavova 20, Praha 1, Česká republika

PRIMA PLUS, a.s., Na Žertvách 24, Praha 8,
Česká republika

Petr Vachler, V zálomu 10, Praha 4, Česká
republika

Petr Vachler, V Zálomu 10, Praha 4, Česká
republika

ELISA s.r.o., Prokopa Velikého 1378, Úvaly,
Česká republika

Word of Life International, Axel Johanssons
gata 3, Uppsala, Švédsko

TOS Rakovník a.s., Kuštova 637, Rakovník,
Česká republika

Dolejšová Daniela, Nitranská 14, Praha 3, Česká
republika

Altius, s.r.o., Vinohradská 92, Praha 3, Česká
republika

Martina Coufalová, Lidická 19, Praha 5, Česká
republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

18.01.1996

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

18.03.1998

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

08.03.2004

23.02.2005

03.03.2005

24.05.2005

25.08.2005

25.08.2005

31.10.2005

09.02.2006

30.04.2006

22.11.2006

30.01.2007

30.01.2007

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226467

226468

226469

226471

226472

226473

226474

226475

226476

226478

226479

226480

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 122273

O 123274

O 124056

O 125477

O 125692

O 126560

O 126779

O 127481

O 127671

O 127864

O 127865

O 128619

O 128620

16.05.1997

18.06.1997

17.07.1997

16.09.1997

24.09.1997

23.10.1997

31.10.1997

19.11.1997

26.11.1997

03.03.1995

03.03.1995

19.12.1997

19.12.1997

(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)

16.05.1997

18.06.1997

17.07.1997

16.09.1997

24.09.1997

23.10.1997

31.10.1997

19.11.1997

26.11.1997

03.03.1995

03.03.1995

19.12.1997

19.12.1997

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

NASH Cosmetics (1992) Ltd., 25 Lehi St. Bney
Brak, Izrael

INSIGNIA s.r.o., Michalská 1, Praha 1, Česká
republika

Ing. Kouba Jiří, Pod Štěpem 9A, Praha 10,
Česká republika

Kendik Alexandr, Pražská 10/11, Liberec, Česká
republika

EuroTel Praha, spol. s r.o. , Sokolovská 855,
Praha 9, Česká republika

Marcinčák Petr, Vinařská 6, Mikulov, Česká
republika

Graham Webb International Limited
Partnership, 7550 France Avenue South, Edina,
Minnesota, Spojené státy americké, Minnesota

ELEKTROTECHNICKÉ ZÁVODY Teplice, a.s.,
Tovární 4, Bystřany, Česká republika

Česká nezávislá televizní společnost, spol. s
r.o., Vladislavova 20, 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

MITOP, akciová společnost, Pertoltická 142/IV,
Mimoň, Česká republika

MITOP, akciová společnost, Pertoltická 142/IV,
Mimoň, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

16.09.1998

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

16.05.2007

18.06.2007

17.07.2007

16.09.2007

24.09.2007

23.10.2007

31.10.2007

19.11.2007

26.11.2007

03.03.2005

03.03.2005

19.12.2007

19.12.2007

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226483

226484

226485

226486

226488

226489

226490

226491

226492

226493

226494

226495

226496
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 128630

O 129171

O 129433

O 129709

O 129772

O 129773

O 129906

O 129907

O 130826

O 132094

O 132248

O 132409

O 132427

19.12.1997

14.01.1998

22.01.1998

02.02.1998

04.02.1998

04.02.1998

10.02.1998

10.02.1998

13.03.1998

23.04.1998

29.04.1998

04.05.1998

05.05.1998

(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)

19.12.1997

14.01.1998

22.01.1998

02.02.1998

04.02.1998

04.02.1998

10.02.1998

10.02.1998

13.03.1998

23.04.1998

29.04.1998

04.05.1998

05.05.1998

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

MITOP, akciová společnost, Pertoltická 142/IV,
Mimoň, Česká republika

Centrum hospodářských informací, a.s.,
Polská 7, Praha 2, Česká republika

Mobil Server, s.r.o., Bellušova 1861/38, Praha 5,
Česká republika

FRUIKO, a.s., Prušánky, Česká republika

Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V. ,
Wattstraat 61, Zoetermeer, Holandsko

BRUCE FOODS CORPORATION, New Iberia,
Spojené státy americké, Louisiana

AppecAstro, spol. s r.o., Družstevní 24,
Ořechov, Česká republika

AppecAstro, spol. s r.o., Družstevní 24,
Ořechov, Česká republika

ACTION SPORTS s.r.o., Koterovská 126,
Plzeň, Česká republika

Ing.Tomáš Novák, Pod Parukářkou 5, Praha 3,
Česká republika

Spalovna a komunální odpady, a.s., Jedovnická
2, Brno, Česká republika

HP TRONIC ZLÍN s.r.o., Prštné - Kútiky 637,
Zlín, Česká republika

ORLÍK-KOMPRESORY, výrobní družstvo
Česká Třebová, Kubelkova 497, Česká Třebová,
Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

19.12.2007

14.01.2008

22.01.2008

02.02.2008

04.02.2008

04.02.2008

10.02.2008

10.02.2008

13.03.2008

23.04.2008

29.04.2008

04.05.2008

05.05.2008

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226497

226499

226500

226501

226502

226503

226504

226505

226506

226509

226510

226511

226512
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 132439

O 132727

O 132734

O 132740

O 132854

O 133094

O 133263

O 133469

O 134446

O 134557

O 134605

O 134695

05.05.1998

19.05.1998

16.06.1998

19.05.1998

22.05.1998

28.05.1998

03.06.1998

10.06.1998

15.07.1998

20.07.1998

22.07.1998

24.07.1998

27.07.1998

(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)

06.11.1997

19.05.1998

16.06.1998

19.05.1998

22.05.1998

28.05.1998

03.06.1998

10.06.1998

15.07.1998

20.07.1998

22.07.1998

24.07.1998

27.07.1998

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Microsoft Corporation, One Microsoft Way,
Redmond, Spojené státy americké, Washington

Lek Pharmaceutical and Chemical Company
d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovinsko

BP AMOCO P.L.C., Britannic house, 1 Finsbury
circus, London, Velká Británie

The Coca-Cola Company, Coca-Cola Plaza 310
North Avenue, N.W., Atlanta, Spojené státy
americké, Georgia

Aliatel a.s., Sokolovská 86, Praha 8, Česká
republika

Viasystems, Inc., 101 South Hanley, Suite 400,
St. Louis, Spojené státy americké, Mississippi

Energy spol. s r.o., Jeseniova 53, Praha 3, Česká
republika

InterSystems Corporation, One Memorial
Drive, Cambrige, Spojené státy americké,
Massachusetts

Milisdörfer Libor - MONET, Jeremiášova 7,
České Budějovice, Česká republika

DAMAN, spol. s r.o., VRATIMOVSKÁ 11,
OSTRAVA - KUNČIČKY, Česká republika

UNIS, s.r.o., Jundrovská 33, Brno, Česká
republika

Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House,
Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6
ONN, Velká Británie

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.07.1999

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

05.05.2008

19.05.2008

16.06.2008

19.05.2008

22.05.2008

28.05.2008

03.06.2008

10.06.2008

15.07.2008

20.07.2008

22.07.2008

24.07.2008

27.07.2008

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226513

226514

226515

226516

226517

226518

226519

226520

226522

226523

226524

226525

226526
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 134715

O 135086

O 135092

O 135120

O 135195

O 135298

O 135315

O 135443

O 135574

O 135625

O 135831

O 135870

O 135916

06.08.1998

06.08.1998

07.08.1998

12.08.1998

17.08.1998

17.08.1998

24.08.1998

28.08.1998

01.09.1998

09.09.1998

10.09.1998

14.09.1998

14.09.1998

(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)

06.08.1998

06.08.1998

07.08.1998

16.02.1998

17.08.1998

17.08.1998

24.08.1998

28.08.1998

01.09.1998

09.09.1998

10.09.1998

14.09.1998

14.09.1998

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Nesvadba Richard, Luční 4570, Zlín, Česká
republika

Česká nezávislá televizní společnost, spol. s
r.o., Vladislavova 20, Praha 1, Česká republika

C.H.Educa, a.s., Kodaňská 46, Praha 10, Česká
republika

DAIMLERCHRYSLER CORPORATION, 1000
Chrysler Drive, Auburn Hills, Spojené státy
americké, Michigan

ERNST & YOUNG INTERNATIONAL, LTD.,
787 Seventh Avenu, New York, Spojené státy
americké, New York

IDG Czechoslovakia, a.s., Seydlerova 2451/11,
Praha 5, Česká republika

ND IMPEX s.r.o., Lhotská 2208, Praha 9, Česká
republika

IMAGE INTERIER BRNO spol. s r.o.,
Štefánikova 61, Brno, Česká republika

CREATIVE NAIL DESIGN, INC., 1125 Joshua
Way, Vista, California, Spojené státy americké,
California

GYPSTREND s.r.o., Kobeřice, Česká republika

MONET +, s.r.o., Štípa 365, Zlín, Česká republika

AQUASOFT spol. s r.o., Bubenská 704/51, Praha
7, Česká republika

Jelínek Vladimír, Nechvílova 1839/13, Praha 4,
Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

16.02.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

06.08.2008

06.08.2008

07.08.2008

12.08.2008

17.08.2008

17.08.2008

24.08.2008

28.08.2008

01.09.2008

09.09.2008

10.09.2008

14.09.2008

14.09.2008

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226528

226529

226530

226531

226532

226533

226534

226535

226536

226537

226538

226539

226540
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O 135950

O 135952

O 135967

O 136017

O 136149

O 136255

O 136256

O 136277

O 136296

O 136297

O 136298

O 136306

O 136307

14.09.1998

15.09.1998

16.09.1998

21.09.1998

24.09.1998

24.09.1998

24.09.1998

25.09.1998

25.09.1998

25.09.1998

25.09.1998

25.09.1998

28.09.1998

(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)

14.09.1998

15.09.1998

16.09.1998

21.09.1998

24.09.1998

24.09.1998

24.09.1998

25.09.1998

25.09.1998

25.09.1998

25.09.1998

25.09.1998

28.09.1998

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

KARLOVARSkÁ KORUNNÍ KYSELKA, s.r.o.,
Stráž nad Ohří, Česká republika

KARLOVARSKÁ KORUNNÍ KYSELKA, s.r.o.,
Stráž nad Ohří, Česká republika

ITT Manufacturing Enterprisse, Inc., 1105
North Market Street, Wilmington, Spojené státy
americké, Delaware

SUCZESS, s.r.o., Hornoměstská 357, Velké
Meziřící, Česká republika

LEVI Group, a.s., Seifertova 33, Přerov, Česká
republika

NEC CORPORATION, 7-1, Shiba 5-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japonsko

NEC CORPORATION, 7-1, Shiba 5-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japonsko

Ing. Tischer Petr, Raisova 212, Tanvald, Česká
republika

Dopravní podnik Teplice, s.r.o., Emílie
Dvořákové 70, Teplice, Česká republika

Dopravní podnik Teplice, s.r.o., Emílie
Dvořákové 70, Teplice, Česká republika

Dopravní podnik Teplice, s.r.o., Emílie
Dvořákové 70, Teplice, Česká republika

HydroMaid International, Inc., 9652 South
Indian Ridge Drive, Sandy, Spojené státy americké,
Utah

HOLEC - KONEČNÝ, s.r.o., č.p. 51, Lužice,
Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

12.01.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

14.09.2008

15.09.2008

16.09.2008

21.09.2008

24.09.2008

24.09.2008

24.09.2008

25.09.2008

25.09.2008

25.09.2008

25.09.2008

25.09.2008

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226541

226542

226543

226544

226545

226546

226547

226548

226549

226550

226551

226552

226553
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 136322

O 136335

O 136393

O 136395

O 136396

O 136397

O 136417

O 136437

O 136487

O 136641

O 136642

O 136859

O 136899

28.09.1998

30.09.1998

30.09.1998

30.09.1998

30.09.1998

01.10.1998

02.10.1998

05.10.1998

07.10.1998

07.10.1998

13.10.1998

14.10.1998

16.10.1998

(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)

28.09.1998

30.09.1998

30.09.1998

30.09.1998

30.09.1998

01.10.1998

02.10.1998

05.10.1998

07.10.1998

07.10.1998

13.10.1998

14.10.1998

16.10.1998

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

NationsBank Corporation a North Carolina
Corporation, 100 North Tryon Street, Charlotte,
Spojené státy americké, North Carolina

MONETA Ďurčeková Silvia, č.p. 452, Skačany,
Slovenská republika

Velvana, a.s. Velvary, Velvary, Česká republika

Velvana, a.s. Velvary, Velvary, Česká republika

Velvana, a.s. Velvary, Velvary, Česká republika

Velvana, a.s. Velvary, Velvary, Česká republika

Ing. Kristek Pavel, Nad lesním divadlem
1115/14, Praha 4, Česká republika

AGRO - CAPITAL a.s., Kosmonautů 6,
Olomouc, Česká republika

Matulová Blanka, Staňková 20, Ostrava 3,
Česká republika

Statestrong Limited, Boundary Road, Lytham,
Velká Británie

Statestrong Limited, Boundary Road, Lytham,
Velká Británie

OASIS CORPORATION, 265 Hamilton Road,
Columbus, Spojené státy americké, Ohio

Wolverine World Wide, Inc., 9341 Courtland
Dr., N.E., Rockford, Spojené státy americké,
Michigan

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

12.01.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

17.11.1999

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

28.09.2008

28.09.2008

30.09.2008

30.09.2008

30.09.2008

30.09.2008

01.10.2008

02.10.2008

05.10.2008

07.10.2008

07.10.2008

13.10.2008

14.10.2008

16.10.2008

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226554

226555

226556

226557

226558

226559

226560

226561

226562

226563

226565

226566

226568
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 136962

O 136963

O 136964

O 136965

O 136966

O 136971

O 136972

O 136988

O 136992

O 136995

O 137022

O 137026

O 137043

16.10.1998

16.10.1998

16.10.1998

16.10.1998

16.10.1998

16.10.1998

16.10.1998

16.10.1998

16.10.1998

19.10.1998

19.10.1998

20.10.1998

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

16.10.1998

16.10.1998

16.10.1998

16.10.1998

16.10.1998

16.10.1998

16.10.1998

16.10.1998

16.10.1998

19.10.1998

19.10.1998

20.10.1998

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

BOHEMIA SEKT, Českomoravská vinařská
a.s., Smetanova 220, Starý Plzenec, Česká
republika

BOHEMIA SEKT, Českomoravská vinařská
a.s., Ssmetanova 220, Starý Plzenec, Česká
republika

BOHEMIA SEKT, Českomoravská vinařská
a.s., Smetanova 220, Starý Plzenec, Česká
republika

BOHEMIA SEKT, Českomoravská vinařská
a.s., Smetanova 220, Starý Plzenec, Česká
republika

BOHEMIA SEKT, Českomoravská vinařská
a.s., Smetanova 220, Starý Plzenec, Česká
republika

BOHEMIA SEKT, Českomoravská vinařská
a.s., Smetanova 220, Starý Plzenec, Česká
republika

VÍNO MIKULOV, a.s., Průmyslový areál 1220,
Mikulov, Česká republika

SPEEDY ARROW, a.s., Senovážná 2/995, Praha
1, Česká republika

SECOS DK, spol. s r.o., Eliščino nábřeží čp. 322,
Hradec Králové, Česká republika

MATTER & FIELD s.r.o., Světová 256/16, Praha
8, Česká republika

TRI GROUP PRAHA s.r.o., Palmetová 2138/8,
Praha 4, Česká republika

CREATIVE NAIL DESIGN, INC., 1125 Joshua
Way, Vista, Spojené státy americké, California

Krupař Roman, Truhlářská 11, Praha 1, Česká
republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)
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16.10.2008
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19.10.2008

19.10.2008
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(111)
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(111)
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226574

226575

226576

226577
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226579
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O 137145

O 137228

O 137257

O 137316

O 137418

O 137419

O 137423

O 137481

O 137482

O 137518

O 137634

O 137667
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23.10.1998

27.10.1998

29.10.1998

02.11.1998

04.11.1998
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04.11.1998

05.11.1998

05.11.1998

06.11.1998

12.11.1998

12.11.1998

16.11.1998

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)
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(220)

(220)
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(220)

(220)

(220)
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(320)
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(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

21.10.1998

23.10.1998

27.10.1998

29.10.1998

02.11.1998

04.11.1998

04.11.1998

04.11.1998

05.11.1998

05.11.1998

06.11.1998

12.11.1998

12.11.1998

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

S.C. JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe
Street, Racine, Spojené státy americké, Wisconsin

H & D, a.s., Olomoucká 37, Prostějov, Česká
republika

SANEX, s.r.o., Jevanská 23, Praha 10, Česká
republika

Perma-tec GmbH & Co.KG, Hammelburger
Strasse 21, Euerdorf, Německo

Ing. Košťál Miloslav, Nemocniční 77/2197, Aš,
Česká republika

America Online, Inc., 22000 AOL Way, Dulles,
Spojené státy americké, Virginia

America Online, Inc., 22000 AOL Way, Dulles,
Spojené státy americké, Virginia

America Online, Inc., 22000 AOL Way, Dulles,
Spojené státy americké, Virginia

Mrazírny Oceán a.s., Palhanecká 15, Opava -
Jaktař, Česká republika

Mrazírny Oceán, a.s., Palhanecká 15, Opava -
Jaktař, Česká republika

CCB, s.r.o., Okružní 17, Brno, Česká republika

ETZ - Market Praha, spol. s r.o., Střešovická 49,
Praha 6, Česká republika

DANUP holding a.s., Tř. ČSA 353, Hradec
Králové, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)
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04.11.2008
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05.11.2008
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06.11.2008

12.11.2008

12.11.2008

(111)

(111)

(111)

(111)
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(111)
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(111)
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226583
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226592
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226594
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 137714

O 137715

O 137716

O 137720

O 137727

O 137728

O 137894

O 138099

O 138167

O 138417

O 138434

O 138439

O 138459

16.11.1998

16.11.1998

16.11.1998

16.11.1998

16.11.1998

23.11.1998

27.11.1998

30.11.1998

09.12.1998

09.12.1998

09.12.1998

09.12.1998

(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)

16.11.1998

16.11.1998

16.11.1998

16.11.1998

16.11.1998

16.11.1998

23.11.1998

27.11.1998

30.11.1998

09.12.1998

09.12.1998

09.12.1998

09.12.1998

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

DIRECT FILM s.r.o., Dům techniky - Výstaviště
1, Brno, Česká republika

DIRECT MEDIA s.r.o., Dům techniky -
Výstaviště 1, Brno, Česká republika

DIRECT MEDIA s.r.o., Dům techniky -
Výstaviště 1, Brno, Česká republika

KONE Lifts, a.s., Pod Šancemi 196, Praha 9,
Česká republika

IN-EXPO s.r.o., Zlatnická 6, Praha 1, Česká
republika

IN-EXPO s.r.o., Zlatnická 6, Praha 1, Česká
republika

Benešová Jaroslava, Žalanského 54/25, Praha 6,
Česká republika

Doprava v Moravském krasu, spol. s r.o.,
Skalní mlýn 96, Blansko, Česká republika

HOKA, spol. s r.o., Dubská 2873, Teplice, Česká
republika

V M S, v.o.s., Na skalce 9, Boskovice, Česká
republika

Toma Trade, spol. s.r.o., Zahradníčkova 1127,
Praha 5, Česká republika

ETK, spol. s.r.o., Skřivánčí 9a, Jablonec nad
Nisou, Česká republika

STELLAR s.r.o., Havránkova 73, Brno, Česká
republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

17.11.1999

17.11.1999

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

15.12.1999

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

16.11.2008

16.11.2008

16.11.2008

16.11.2008

16.11.2008

16.11.2008

23.11.2008

27.11.2008

30.11.2008

09.12.2008

09.12.2008

09.12.2008

09.12.2008

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226595

226596

226597

226598

226599

226600

226601

226602

226603

226604

226605

226606

226607
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 138464

O 138489

O 138559

O 138604

O 138605

O 138650

O 138693

O 138804

O 138924

O 138937

O 138938

O 138980

09.12.1998

10.12.1998

15.12.1998

16.12.1998

16.12.1998

17.12.1998

18.12.1998

28.12.1998

05.01.1999

05.01.1999

05.01.1999

07.01.1999

08.01.1999

(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)

09.12.1998

10.12.1998

15.12.1998

16.12.1998

16.12.1998

18.06.1998

18.12.1998

28.12.1998

05.01.1999

05.01.1999

05.01.1999

07.01.1999

08.01.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Pivovar Litovel a.s., Palackého 934, Litovel,
Česká republika

Norek Petr, Dukelská 26, Třebíč, Česká republika

CHEMEKO a.s., Dostihová 559, Slušovice, Česká
republika

Fieldpoint BV, Leidsekade 98, Amsterdam,
Holandsko

Fieldpoint BV, Leidsekade 98, Amsterdam,
Holandsko

PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.,
Ante Starčevića 32, Koprivnica, Chorvatsko

McDONALD'S CORPORATION, One
McDonald's Plaza, OAK BROOK, Spojené státy
americké, Illinois

SEPI - Systém Ekonomických a Právních
Informací s.r.o., Seifertova 17, Praha 3, Česká
republika

Vitasoy International Holdings Limited, 1
Kin Wong Street, Tuen Mun, Hong-Kong, Hong
Kong

VITIS trade, s.r.o., Sásovská cesta 41, Bánská
Bystrica, Slovenská republika

VITIS trade, s.r.o., Sásovská cesta 41, Bánská
Bystrica, Slovenská republika

Sixt Aktiengesellschaft, Dr.-Carl-von-Linde-
Str.2, D-82049 Pullach, Německo

Kulturní a informační centrum města Brna,
Radnická 4, Brno, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

12.01.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

09.12.2008

10.12.2008

15.12.2008

16.12.2008

16.12.2008

17.12.2008

18.12.2008

28.12.2008

05.01.2009

05.01.2009

05.01.2009

07.01.2009

08.01.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226608

226609

226610

226611

226612

226613

226614

226616

226617

226618

226619

226620
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 138982

O 139008

O 139009

O 139031

O 139040

O 139041

O 139048

O 139049

O 139196

O 139197

O 139200

O 139221

O 139266

11.01.1999

11.01.1999

11.01.1999

11.01.1999

11.01.1999

12.01.1999

12.01.1999

15.01.1999

15.01.1999

15.01.1999

18.01.1999

19.01.1999

20.01.1999

(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)

11.01.1999

11.01.1999

11.01.1999

11.01.1999

11.01.1999

12.01.1999

12.01.1999

15.01.1999

15.01.1999

15.01.1999

18.01.1999

19.01.1999

20.01.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

AKL ZÁLEŠÁK s.r.o., Korejská 27, Brno, Česká
republika

AKL ZÁLEŠÁK s.r.o., Korejská 27, Brno, Česká
republika

THE BOOTS COMPANY PLC, Nottingham,
Velká Británie

NOVATO spol. s r.o., Eliášova 29, Praha 6,
Česká republika

NOVATO spol. s r.o., Eliášova 29, Praha 6,
Česká republika

KRAS Chornice a.s., Nádražní 10, Chornice,
Česká republika

Prahl René, V zápolí 1263/26, Praha 4, Česká
republika

i2 Technologies, Inc., 909 E. Las Colinas Blvd.
16th Floor, Irving, Spojené státy americké, Texas

i2 Technologies, 909 E. Las Colinas Blvd. 16th
Floor, Irving, Spojené státy americké, Texas

VALTECH TORS, v.o.s., Dolní Bojanovice,
Česká republika

CARE BRNO, a.s., Poděbradova 102, Brno,
Česká republika

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300
Park Avenue, New York, Spojené státy americké,
New York

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

11.01.2009

11.01.2009

11.01.2009

11.01.2009

11.01.2009

12.01.2009

12.01.2009

15.01.2009

15.01.2009

15.01.2009

18.01.2009

19.01.2009

20.01.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226621

226622

226623

226624

226625

226626

226627

226628

226629

226630

226631

226632

226633
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 139278

O 139286

O 139288

O 139289

O 139306

O 139307

O 139350

O 139356

O 139366

O 139370

O 139391

O 139396

O 139411

20.01.1999

20.01.1999

20.01.1999

21.01.1999

21.01.1999

22.01.1999

22.01.1999

22.01.1999

22.01.1999

25.01.1999

25.01.1999

25.01.1999

27.01.1999

(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)

20.01.1999

20.01.1999

20.01.1999

21.01.1999

21.01.1999

22.01.1999

22.01.1999

22.01.1999

22.01.1999

24.09.1998

25.01.1999

25.01.1999

27.01.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Petr Pavienský - potraviny PAVCO,
Vladimirská 41, Jablonec nad Nisou, Česká
republika

DR. ZÁTKA s.r.o., Přívozní 2a, Praha 7, Česká
republika

NETWORK MANAGEMENT LIMITED, 41
Invincible Road, Farnborough, Velká Británie

BANIMPEX, spol. s.r.o., Tymlova 14, Praha 4 -
Michle, Česká republika

BMH spol. s.r.o., U panelárny 6, Olomouc, Česká
republika

BMH spol. s.r.o., U panelárny 6, Olomouc, Česká
republika

OKMP s.r.o., Husitská 1716, Most, Česká
republika

NWT Computer s.r.o., nám. Míru 1217, Hulín,
Česká republika

Pickenpack Tiefkühlgesellschaft mbH, Lüner
Rennbahn 9, 21339 Lüneburg, Německo

CET 21, s.r.o., V jámě 12, Praha 1, Česká
republika

Verlag Heinrich Vogel GmbH, Fachverlag
Neumarkter Strasse 18, München, Německo

Křižanovský Radek, Za Hládkovem 7, Praha 6,
Česká republika

Canadean Limited, 12 Faraday Court, Rankine
Road, Basingstoke, Hants RG24 8PF, Velká
Británie

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

20.01.2009

20.01.2009

20.01.2009

21.01.2009

21.01.2009

22.01.2009

22.01.2009

22.01.2009

22.01.2009

25.01.2009

25.01.2009

25.01.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226634

226635

226636

226637

226638

226639

226640

226641

226642

226643

226644

226645

226646
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 139458

O 139460

O 139468

O 139586

O 139606

O 139608

O 139633

O 139634

O 139635

O 139653

O 139654

O 139656

O 139722

27.01.1999

27.01.1999

29.01.1999

01.02.1999

01.02.1999

02.02.1999

02.02.1999

02.02.1999

03.02.1999

03.02.1999

03.02.1999

04.02.1999

04.02.1999

(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)

27.01.1999

27.01.1999

29.01.1999

01.02.1999

01.02.1999

02.02.1999

02.02.1999

02.02.1999

03.02.1999

03.02.1999

03.02.1999

04.02.1999

04.02.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Ing. Šnábl Martin, Pod Šmukýřkou 1050/6,
Praha 5, Česká republika

Frajman Oleg, Polní 103, Lanškroun, Česká
republika

BIOVETA a.s., Komenského 212, Ivanovice na
Hané, Česká republika

RD ALLSTAV s.r.o., č. p. 108, Chotýšany, Česká
republika

BC-IMPEX, s.r.o., Lužná 591, Praha 6, Česká
republika

Petr Nedvěd, Na Okraji 58/230, Praha 6, Česká
republika

Ed. Haas Nährmittel GmbH., Eduard-Haas
Strasse 25, Traun, Rakousko

Ed. Haas Nährmittel GmbH., Eduard-Haas
Strasse 25, Traun, Rakousko

Ed. Haas Nährmittel GmbH., Eduard-Hass
Strasse 25, Traun, Rakousko

SKI-MAX CZECH, s.r.o., Ztracená 38, Olomouc,
Česká republika

SKI-MAX CZECH, s.r.o., Ztracená 38, Olomouc,
Česká republika

Svaz účetních, Štěpánská 28, Praha 1, Česká
republika

Spálovský, a.s., Havlíčkova 664/29, Kroměříž,
Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

27.01.2009

27.01.2009

27.01.2009

29.01.2009

01.02.2009

01.02.2009

02.02.2009

02.02.2009

02.02.2009

03.02.2009

03.02.2009

03.02.2009

04.02.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226647

226648

226649

226650

226651

226652

226653

226654

226655

226656

226657

226658

226659
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 139814

O 139815

O 139816

O 139817

O 139818

O 139852

O 139912

O 139931

O 139932

O 139973

O 139993

O 140006

O 140035

04.02.1999

04.02.1999

04.02.1999

04.02.1999

05.02.1999

09.02.1999

10.02.1999

10.02.1999

10.02.1999

11.02.1999

11.02.1999

11.02.1999

12.02.1999

(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)

04.02.1999

04.02.1999

04.02.1999

04.02.1999

05.02.1999

09.02.1999

10.02.1999

10.02.1999

10.02.1999

11.02.1999

11.02.1999

11.02.1999

12.02.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Schering-Plough Ltd., Töpferstrasse 5, Lucerne,
Švýcarsko

Schering-Plough Ltd., Töpferstrasse 5, CH-
6004, Lucerne, Švýcarsko

Schering-Plough Ltd., Töpferstrasse 5, CH-
6004, Lucerne, Švýcarsko

Schering-Plough Ltd., Töpferstrasse 5, CH-
6004, Lucerne, Švýcarsko

Schering-Plough Ltd., Töpferstrasse 5, CH-
6004, Lucerne, Švýcarsko

Fiala Jaromír, Dělnická 655, Třešť, Česká
republika

3 DTs, a.s., Šafaříkova 1216, Varnsdorf, Česká
republika

Balakom, a.s., Podvihovská 12, Opava, Česká
republika

Balakom, a.s., Podvihovská 12, Opava, Česká
republika

3 D PRODUCTION s.r.o., Hlubočepská 36,
Praha 5, Česká republika

Horáčková Milada, Hlavní 112, Velké Pavlovice,
Česká republika

FRAMI PRAHA s.r.o., Polská 40/1505, Praha 2,
Česká republika

SAFINA, a.s., Vestec, Jesenice, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

04.02.2009

04.02.2009

04.02.2009

04.02.2009

04.02.2009

05.02.2009

09.02.2009

10.02.2009

10.02.2009

10.02.2009

11.02.2009

11.02.2009

11.02.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226660

226661

226662

226663

226665

226666

226667

226668

226669

226670

226671

226672

226673
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 140077

O 140100

O 140121

O 140124

O 140132

O 140169

O 140179

O 140181

O 140185

O 140221

O 140222

O 140223

15.02.1999

15.02.1999

16.02.1999

16.02.1999

17.02.1999

17.02.1999

17.02.1999

18.02.1999

19.02.1999

19.02.1999

19.02.1999

19.02.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

15.02.1999

15.02.1999

16.02.1999

16.02.1999

26.08.1998

17.02.1999

17.02.1999

18.02.1999

19.02.1999

19.02.1999

19.02.1999

19.02.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Michal Ondráček, Ponětovice 111, Ponětovice,
Česká republika

VITAR, s.r.o., Tř. T. Bati 385, Zlín, Česká
republika

OZTOP Konf. Urunleri San
Ventic.Ithal.Ihracat a.s., Mahmut Bey Koprusu
Cad. No 20, Bagcilar Istanbul, Turecko

Vladimír Beneš, Legií 837, Řevnice, Česká
republika

Bata Westhold AG, 43, Utoquai, Zürich,
Švýcarsko

MASTER FOODS, kom.spol., Pražská 320,
Poříčí nad Sázavou, Česká republika

MEDIPO AGRAS H.B. spol. s r.o.,
Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, Česká
republika

MEDIPO AGRAS H.B. spol. s r.o.,
Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, Česká
republika

KOALA ELEKTRONIK, s.r.o., Bráfova 67, Brno,
Česká republika

Západočeská energetika, a.s., Anglické nábř. 1,
Plzeň, Česká republika

Západočeská energetika, a.s., Anglické nábř. 1,
Plzeň, Česká republika

Západočeská energetika, a.s., Anglické nábř. 1,
Plzeň, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

12.02.2009

15.02.2009

15.02.2009

16.02.2009

16.02.2009

17.02.2009

17.02.2009

17.02.2009

18.02.2009

19.02.2009

19.02.2009

19.02.2009

19.02.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226674

226675

226676

226677

226678

226679

226680

226681

226682

226683

226684

226685
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 140241

O 140254

O 140268

O 140341

O 140407

O 140416

O 140419

O 140420

O 140441

O 140532

O 140579

O 140609

O 140655

19.02.1999

22.02.1999

23.02.1999

25.02.1999

25.02.1999

25.02.1999

25.02.1999

26.02.1999

03.03.1999

03.03.1999

04.03.1999

05.03.1999

05.03.1999

(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)

19.02.1999

22.02.1999

23.02.1999

25.02.1999

25.02.1999

04.09.1998

04.09.1998

26.02.1999

03.03.1999

03.03.1999

04.03.1999

05.03.1999

05.03.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

KENTUCKY FRIED CHICKEN
INTERNATIONAL HOLDINGS, INC., 1441
Gardiner Lane, Louisville, Spojené státy americké,
Kentucky

Ford Motor Company, The American Road,
Dearborn, Spojené státy americké, Michigan

Kareš Jiří, Hodonínská 21, Brno, Česká republika

SLOVAK INTERNATIONAL TABAK, a.s.
S.I.T., Mlynské Nivy č. 54, Bratislava, Slovenská
republika

VINICOLE, Valtická vinařská s.r.o., Vinařská
771, Valtice, Česká republika

SOARE a.s., Podhorská 74a, Jablonec n. Nisou,
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

TTM, s.r.o., Kolbenova 159, Praha 9, Česká
republika

PAB - pojišťovací agentura Beata, s.r.o. ,
Sídliště 1276/A, Stará Boleslav, Česká republika

Horáčková Milada, Hlavní 112, Velké Pavlovice,
Česká republika

CET 21, s.r.o., V jámě 12, Praha 1, Česká
republika

TK DEVELOPMENT CZECH S.R.O.,
Staroměstské nám. 20, Praha 1, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

19.02.2009

22.02.2009

23.02.2009

25.02.2009

25.02.2009

25.02.2009

25.02.2009

26.02.2009

03.03.2009

03.03.2009

04.03.2009

05.03.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226686

226687

226688

226690

226691

226692

226693

226696

226697

226698

226699

226700

226701
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 140656

O 140657

O 140658

O 140691

O 140695

O 140699

O 140733

O 140737

O 140738

O 140765

O 140779

O 140807

O 140825

05.03.1999

05.03.1999

05.03.1999

08.03.1999

08.03.1999

09.03.1999

09.03.1999

09.03.1999

09.03.1999

10.03.1999

10.03.1999

11.03.1999

11.03.1999

(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)

05.03.1999

05.03.1999

05.03.1999

08.03.1999

08.03.1999

09.03.1999

09.03.1999

09.03.1999

09.03.1999

10.03.1999

10.03.1999

11.03.1999

11.03.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

TK DEVELOPMENT CZECH S.R.O.,
Staroměstské nám. 20, Praha 1, Česká republika

TK DEVELOPMENT CZECH S.R.O.,
Staroměstské nám. 20, Praha 1, Česká republika

FALLEX, a.s., Vrchlického 29, Praha 5, Česká
republika

Karel Rojko, U výstaviště 3, Praha 7, Česká
republika

AUSSIE TRADE,s.r.o., Libovice 113, Tuřany,
Česká republika

MILPEX spol. s r.o., Pouchovská 153, Hradec
Králové, Česká republika

SPUR a.s., tř. T. Bati 299, Zlín, Česká republika

PREFA BRNO, A.S., Kotlářská 53, Brno, Česká
republika

PREFA BRNO, A.S., Kotlářská 53, Brno, Česká
republika

Liška Ondřej, Roztylské sady 1597/69, Praha 4,
Česká republika

M.A.G.galvanochemie, a. s., Dvorská 9,
Jablonec nad Nisou, Česká republika

RENATA FILM I., s.r.o., Sazečská 8, Praha 10,
Česká republika

CASTE Investing spol.s r.o., Blatenská 866,
Chomutov, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

05.03.2009

05.03.2009

05.03.2009

05.03.2009

08.03.2009

08.03.2009

09.03.2009

09.03.2009

09.03.2009

09.03.2009

10.03.2009

10.03.2009

11.03.2009

11.03.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226702

226703

226704

226705

226706

226707

226708

226709

226710

226711

226712

226713

226714
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 140828

O 140884

O 140886

O 140912

O 140933

O 140938

O 140950

O 140962

O 140966

O 140967

O 140991

O 140992

O 141041

12.03.1999

12.03.1999

15.03.1999

16.03.1999

16.03.1999

16.03.1999

17.03.1999

17.03.1999

17.03.1999

17.03.1999

17.03.1999

19.03.1999

19.03.1999

(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)

12.03.1999

12.03.1999

15.03.1999

16.03.1999

16.03.1999

22.10.1998

17.03.1999

17.03.1999

17.03.1999

17.03.1999

17.03.1999

19.03.1999

19.03.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

BILBAO V. s.r.o., Strakonická 86, Praha 5,
Česká republika

Menken Dairy Food B.V., Steenstraat 20, Oud
Gastel, Holandsko

Troblová Gabriela, Pošepného 487, Jilemnice,
Česká republika

Eisenmann Jan, Sokolská 339, Pečky, Česká
republika

NADACE OPEN UNIVERSITY V ČESKÉ
REPUBLICE, Karolíny Světlé 4, Praha 1, Česká
republika

PIVRNCOVA JEDENÁCTKA, s.r.o.,
Komenského 984, Smržovka, Česká republika

SILICON GRAPHICS, INC., 2011 North
Shoreline Boulevard, Mountain View, Spojené státy
americké, California

ING. Adolt Josef, B. Smetanové čp. 212,
Luhačovice, Česká republika

Novotný, Šíma a partneři audit a.s., U
milosrdných 2/867, Praha 1, Česká republika

NS GROUP a.s., U milosrdných 2/867, Praha 1,
Česká republika

ALLTECH CH, s.r.o., Mezírka 13, Brno, Česká
republika

ALLTECH CZ, s.r.o., Mezírka 13, Brno, Česká
republika

Ing. Jan Topol, Církvice 225, Církvice, Česká
republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

12.03.2009

12.03.2009

15.03.2009

16.03.2009

16.03.2009

16.03.2009

17.03.2009

17.03.2009

17.03.2009

17.03.2009

17.03.2009

19.03.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226715

226716

226717

226718

226719

226720

226721

226722

226723

226724

226725

226726

226728
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 141056

O 141057

O 141141

O 141142

O 141143

O 141180

O 141191

O 141192

O 141202

O 141203

O 141204

O 141206

O 141210

19.03.1999

19.03.1999

19.03.1999

19.03.1999

22.03.1999

22.03.1999

22.03.1999

23.03.1999

23.03.1999

23.03.1999

23.03.1999

23.03.1999

23.03.1999

(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)

19.03.1999

19.03.1999

19.03.1999

01.10.1998

22.03.1999

22.03.1999

22.03.1999

23.03.1999

23.03.1999

23.03.1999

23.03.1999

23.03.1999

23.03.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Royal Bank of Canada, 1, Place Ville-Marie,
Montreal, Quebec, Kanada

GALLUP, INC., 300 South 68th Street, Lincoln,
Spojené státy americké, Nebraska

La Aurora, S.A., Santiago de los Caballeros,
Dominikánská republika

AGA AB (publ), Lidingö, Švédsko

ALARIS Medical Systems, Inc., 10221
Wateridge Circle, San Diego, Spojené státy
americké, California

STAVOSTROJ, a.s., Náchodská ul., Nové Město
nad Metují, Česká republika

Metro SB-Handels AG, Neuhofstrasse 4, Baar,
Švýcarsko

Metro SB-Handels AG, Neuhofstrasse 4, Baar,
Švýcarsko

Michlovský Miloš, Družstevní 818, Rakvice,
Česká republika

Michlovský Miloš, Družstevní 818, Rakvice,
Česká republika

Michlovský Miloš, Družstevní 818, Rakvice,
Česká republika

AQUA TRADE s.r.o., Slezanů 9, Praha 6, Česká
republika

Dům Medicíny, s.r.o., Španělská 10, Praha 2,
Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

19.03.2009

19.03.2009

19.03.2009

19.03.2009

19.03.2009

22.03.2009

22.03.2009

22.03.2009

23.03.2009

23.03.2009

23.03.2009

23.03.2009

23.03.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226729

226730

226731

226732

226733

226734

226735

226736

226737

226738

226739

226740

226741
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 141211

O 141214

O 141218

O 141219

O 141242

O 141243

O 141245

O 141270

O 141271

O 141273

O 141275

O 141276

O 141296

24.03.1999

24.03.1999

24.03.1999

24.03.1999

24.03.1999

24.03.1999

25.03.1999

25.03.1999

25.03.1999

25.03.1999

25.03.1999

26.03.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

24.03.1999

24.03.1999

24.03.1999

24.03.1999

24.03.1999

24.03.1999

25.03.1999

25.03.1999

25.03.1999

25.03.1999

25.03.1999

26.03.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

GENERAL MILLS, INC., Number One General
Mills Boulevard, Minneapolis, Spojené státy
americké, Minnesota

Mrazírny Dašice, a.s., ul. Křičenského 451,
Dašice v Čechách, Česká republika

Müller Klaus, Nordbahnstrasse 9a,
Kaiserslautern, Německo

Thier Michael, Fliegerstrasse 14, Kaiserslautern,
Německo

Igloo Products Corp., 1001 West Sam Houston
Parkway North, Houston, Spojené státy americké,
Texas

Igloo Products Corp., 1001 West Sam Houston
Parkway North, Houston, Spojené státy americké,
Texas

KOVOLIS HEDVIKOV A.S., Třemošnice, Česká
republika

ROVNOST a.s., Milady Horákové 9, Brno, Česká
republika

ZENA - zemědělský nákup a.s., Palackého 863,
Mladá Boleslav, Česká republika

CITY REALEX s.r.o., Tenisova 954/16, Praha 10,
Česká republika

Výroba stuh - ELAS, společnost s ručením
omezeným, Větrná 418, Hrádek nad Nisou, Česká
republika

CAC PRODUCTION s.r.o., Rybízová 1326,
Praha 10, Česká republika

Böttcher ČR, k.s., Tovární 6, Vyškov, Česká
republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

23.03.2009

24.03.2009

24.03.2009

24.03.2009

24.03.2009

24.03.2009

24.03.2009

25.03.2009

25.03.2009

25.03.2009

25.03.2009

25.03.2009

26.03.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226742

226743

226744

226745

226746

226747

226749

226750

226751

226752

226753

226754



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 11 - 2000 - CZ, část B (zapsané ochranné známky) 2647

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 141302

O 141303

O 141311

O 141317

O 141318

O 141319

O 141327

O 141332

O 141341

O 141363

O 141364

O 141369

26.03.1999

26.03.1999

26.03.1999

26.03.1999

26.03.1999

26.03.1999

29.03.1999

29.03.1999

29.03.1999

30.03.1999

30.03.1999

30.03.1999

31.03.1999

(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)

26.03.1999

29.09.1998

26.03.1999

18.12.1998

26.03.1999

26.03.1999

29.03.1999

04.02.1999

29.03.1999

30.03.1999

30.03.1999

30.03.1999

31.03.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

VITANA, a.s., Byšice, Česká republika

SmithKline Beecham Biologicals
Manufacturing S.A., Rue de L'Institut 89,
Rixensart, Belgie

Teijin Chemicals Limited, 2-2, Uchisaiwai-cho
1-chome, Chioda-ku, Tokyo, Japonsko

SILICON GRAPHICS, INC., 2011 North
Shoreline Boulevard, Mountain View, Spojené státy
americké, California

Artec Systems Group, Inc., 99 Seaview
Boulevard, Port Washington, Spojené státy
americké, New York

Camfil AB, Industrigatan 3, Trosa, Švédsko

ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ
VELKÉ PAVLOVICE, spol. s r.o., Velké
Pavlovice 565, Česká republika

Felix Böttcher GmbH & Co., Stolberger Strasse
351-353, Köln, Německo

AS MAKROFLEX, Peterburi tee 81, Tallin,
Estonsko

Burton's Gold Medal Biscuits Limited,
Weston Centre, Bowater House, 68 Knightsbridge,
London, Velká Británie

MONSANTO COMPANY, 800 North Lindbergh
Boulevard, St. Louis, Spojené státy americké,
Missouri

Logos, s.r.o., Sochorova 159, Řevnice, Česká
republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

26.03.2009

26.03.2009

26.03.2009

26.03.2009

26.03.2009

26.03.2009

29.03.2009

29.03.2009

29.03.2009

30.03.2009

30.03.2009

30.03.2009

31.03.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226755

226756

226757

226758

226759

226760

226761

226762

226763

226764

226765

226766

226767
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 141374

O 141377

O 141385

O 141389

O 141402

O 141403

O 141406

O 141407

O 141410

O 141411

O 141412

O 141437

O 141460

31.03.1999

31.03.1999

31.03.1999

31.03.1999

31.03.1999

31.03.1999

31.03.1999

31.03.1999

31.03.1999

31.03.1999

31.03.1999

01.04.1999

01.04.1999

(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)

31.03.1999

31.03.1999

31.03.1999

31.03.1999

31.03.1999

31.03.1999

31.03.1999

31.03.1999

31.03.1999

01.10.1998

31.03.1999

01.04.1999

01.04.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

PETROV, v.o.s., Jaselská 27, Brno, Česká
republika

ATOZ Marketing Services, s.r.o., Roháčova 77,
Praha 3, Česká republika

Haló, s.r.o., Kounicova 67, Brno, Česká republika

K & N stavební společnost s.r.o., Na Vrtálně 84,
Pardubice, Česká republika

ČESKÝ TELECOM, a.s., Olšanská 5, Praha 3,
Žižkov, Česká republika

ČESKÝ TELECOM, a.s., Olšanská 5, Praha 3,
Česká republika

ČESKÝ TELECOM, a.s., Olšanská 5, Praha 3,
Česká republika

ČESKÝ TELECOM, a.s., Olšanská 5, Praha 3,
Česká republika

Benteler AG, Residenzstr. 1, Paderborn,
Německo

Benteler AG, Residenzstr. 1, Paderborn,
Německo

Benteler AG, Residenzstr. 1, Paderborn,
Německo

Netušil Vladimír, Boháčova 1721, Pardubice,
Česká republika

CORAL s.r.o., Veverkova 1631, Hradec Králové,
Česká republika

Eva Burešová, Doloplazy 276, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

31.03.2009

31.03.2009

31.03.2009

31.03.2009

31.03.2009

31.03.2009

31.03.2009

31.03.2009

31.03.2009

31.03.2009

31.03.2009

01.04.2009

01.04.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226768

226769

226770

226771

226772

226773

226774

226775

226776

226777

226778

226779

226780
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 141483

O 141484

O 141501

O 141524

O 141527

O 141529

O 141535

O 141550

O 141638

O 141656

O 141657

O 141659

O 141677

O 141678

01.04.1999

02.04.1999

06.04.1999

06.04.1999

06.04.1999

06.04.1999

07.04.1999

07.04.1999

08.04.1999

08.04.1999

08.04.1999

08.04.1999

08.04.1999

(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)

01.04.1999

02.04.1999

06.04.1999

06.04.1999

06.04.1999

06.04.1999

07.04.1999

07.04.1999

08.04.1999

08.04.1999

08.04.1999

08.04.1999

08.04.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Eva Burešová, Doloplazy 276, Česká republika

Antonín Fišar, Kvasiny čp.10, Česká republika

PROMAR, spol.s r.o., Nám. 28.října 12, Brno,
Česká republika

SGL CARBON spol.s r.o., Sedlec 42, Starý
Plzenec, Česká republika

JEMČA a.s., Znojemská 687, Jemnice, Česká
republika

Ing. Jana Kremlová, Ruská 255, Čelechovice na
Hané, Česká republika

AKMA, spol.s r.o., Loudova 1880/8, Praha 3,
Česká republika

MARON, spol.s r.o., K prádlu 5, Horní Suchá,
Česká republika

MIDOS BRNO, spol.s r.o., Jánošíkova 31, Brno,
Česká republika

STAVOSTROJ, a.s., Náchodská ul., Nové Město
nad Metují, Česká republika

WINDTOWER spol.s r.o., Špitálka 6, Brno,
Česká republika

TURBOSOFT spol.s r.o., Trávnická 17 B,
Prostějov, Česká republika

TURBOSOFT spol.s r.o., Trávnická 17 B,
Prostějov, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

01.04.2009

02.04.2009

06.04.2009

06.04.2009

06.04.2009

06.04.2009

07.04.2009

07.04.2009

08.04.2009

08.04.2009

08.04.2009

08.04.2009

08.04.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226781

226782

226783

226784

226785

226786

226787

226788

226789

226790

226791

226792

226793
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 141686

O 141695

O 141720

O 141767

O 141812

O 141813

O 141814

O 141828

O 141829

O 141830

O 141849

O 141850

O 141851

08.04.1999

08.04.1999

09.04.1999

09.04.1999

12.04.1999

12.04.1999

12.04.1999

13.04.1999

13.04.1999

13.04.1999

13.04.1999

13.04.1999

13.04.1999

(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)

08.04.1999

08.04.1999

09.04.1999

09.04.1999

12.04.1999

12.04.1999

12.04.1999

13.04.1999

13.04.1999

13.04.1999

21.10.1998

21.10.1998

13.04.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

OKUMA FISHING TACKLE CO.LTD., 132, Fu
I Road, Taiping, Taiwan

NCH CORPORATION, 2727 Chemsearch Blvd.,
Irving, Spojené státy americké, Texas

Ing. Ihmová Markéta, Slatinská 61, Brno, Česká
republika

AVERS, spol.s r.o., Michelská 240, Praha 4,
Česká republika

BVL s.r.o., Štefánikova 45, Brno, Česká republika

BVL s.r.o., Štefánikova 45, Brno, Česká republika

Včelpo, spol.s r.o., Obora 108, Skalice nad
Svitavou, Česká republika

Kempný Roland, I.J. Pešiny 115, Frýdek-Místek,
Česká republika

VSO - Dřevo, spol. s r.o., čp. 296, Holubice,
Česká republika

VSO - Dřevo, spol.s r.o., Holubice 296, Holubice,
Česká republika

SmithKline Beecham plc, New Horizons Court,
Brentford, Velká Británie

SmithKline Beecham plc, New Horizons Court,
Brentford, Velká Británie

PRACAR GO, spol. s r.o., Vršovická 5, Praha
10, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

08.04.2009

08.04.2009

09.04.2009

09.04.2009

12.04.2009

12.04.2009

12.04.2009

13.04.2009

13.04.2009

13.04.2009

13.04.2009

13.04.2009

13.04.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226794

226795

226796

226797

226798

226799

226800

226801

226802

226803

226804

226805

226806

226807
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 141858

O 141859

O 141863

O 141864

O 141865

O 141886

O 141887

O 141888

O 141892

O 141896

O 141948

O 141967

14.04.1999

14.04.1999

14.04.1999

14.04.1999

14.04.1999

15.04.1999

15.04.1999

15.04.1999

15.04.1999

15.04.1999

15.04.1999

16.04.1999

16.04.1999

(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)

14.04.1999

14.04.1999

14.04.1999

14.04.1999

14.04.1999

15.04.1999

15.04.1999

15.04.1999

15.04.1999

15.04.1999

15.04.1999

16.04.1999

16.04.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Aquamarine Spa s.r.o., Plzeňská 109, Praha 5,
Česká republika

Aquamarine Spa s.r.o., Plzeňská 109, Praha 5,
Česká republika

Wolpers Olaf, Walsroder Ring 28d, Hamburg,
Německo

Nikko Shoken Kabushiki Kaisha (The Nikko
Securities Co., Ltd.), 3-1, Marunouchi 3-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, Japonsko

EXCLIMA, s.r.o., Koterovská 845, Praha 5,
Česká republika

Star-Kist Foods, Inc. a California
corporation, One Riverfront Place, Newport,
Spojené státy americké, Kentucky

Star-Kist Foods, Inc. a California
corporation, One Riverfront Place, Newport,
Spojené státy americké, Kentucky

Star-Kist Foods, Inc. a California
corporation, One Riverfront Place, Newport,
Spojené státy americké, Kentucky

Malý Jaroslav, Sadová 167, Beroun II, Česká
republika

Vlk František, Na dlouhé mezi 886, Praha 4,
Česká republika

AB CARL MUNTERS, P.O.Box 430, Sollentuna,
Švédsko

Tylex Letovice, akciová společnost, Brněnská
3, Letovice, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

14.04.2009

14.04.2009

14.04.2009

14.04.2009

14.04.2009

15.04.2009

15.04.2009

15.04.2009

15.04.2009

15.04.2009

15.04.2009

16.04.2009

16.04.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226808

226809

226810

226811

226812

226813

226814

226815

226816

226817

226818

226819



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 11 - 2000 - CZ, část B (zapsané ochranné známky)2652

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 141969

O 142000

O 142003

O 142012

O 142013

O 142014

O 142015

O 142017

O 142022

O 142023

O 142024

O 142033

O 142036

16.04.1999

16.04.1999

16.04.1999

16.04.1999

16.04.1999

16.04.1999

19.04.1999

19.04.1999

19.04.1999

19.04.1999

19.04.1999

20.04.1999

20.04.1999

(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)

16.04.1999

16.04.1999

16.04.1999

16.04.1999

16.04.1999

16.04.1999

19.04.1999

19.04.1999

19.04.1999

19.04.1999

19.04.1999

20.04.1999

20.04.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

PRAGOCHEMA s.r.o., Přátelství 550, Praha 10
- Uhříněves, Česká republika

Arcor S.A.I.C., Avda. Fulvio Pagani 487,
Arroyito, Province of Cordoba, Argentina

MONSANTO COMPANY, 800 North Lindbergh
Boulevard, St. Louis, Spojené státy americké,
Missouri

ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY, Zámek, Strážnice,
Česká republika

ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY, Zámek, Strážnice,
Česká republika

ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY, Zámek, Strážnice,
Česká republika

ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY, Zámek, Strážnice,
Česká republika

TES, s.r.o., Dukovany, č. 269, Dukovany -
elektrárna, Česká republika

BRISTOL a.s., Sadová 19, Karlovy Vary, Česká
republika

BRISTOL a.s., Sadová 19, Karlovy Vary, Česká
republika

BRISTOL a.s., Sadová 19, Karlovy Vary, Česká
republika

PAISANO PUBLICATIONS, INC., 28210
Dorothy Drive, Agoura Hills, Spojené státy
americké, California

METRA BLANSKO a.s., Hybešova 53, Blansko,
Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

16.04.2009

16.04.2009

16.04.2009

16.04.2009

16.04.2009

16.04.2009

19.04.2009

19.04.2009

19.04.2009

19.04.2009

19.04.2009

20.04.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226820

226821

226822

226823

226824

226825

226826

226827

226828

226829

226830

226831

226832



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 11 - 2000 - CZ, část B (zapsané ochranné známky) 2653

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 142061

O 142063

O 142074

O 142075

O 142076

O 142082

O 142083

O 142103

O 142119

O 142124

O 142128

O 142131

O 142132

20.04.1999

21.04.1999

21.04.1999

21.04.1999

21.04.1999

21.04.1999

21.04.1999

22.04.1999

22.04.1999

22.04.1999

22.04.1999

22.04.1999

14.04.1999

(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)

20.04.1999

21.04.1999

21.04.1999

21.04.1999

21.04.1999

21.04.1999

21.04.1999

22.04.1999

22.04.1999

22.04.1999

22.04.1999

22.04.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

S.C.JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe
Street, Racine, Spojené státy americké, Wisconsin

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA, Londýnská
44, Praha 2, Česká republika

KŘÍŽ výroba likérů, s.r.o., Hapalova 1, Brno,
Česká republika

Ing. Zrebný Jaroslav, Brněnská 93, Slavkov u
Brna, Česká republika

TRISS s.r.o., Žirovnická 3124, Praha 10, Česká
republika

Kostelecké uzeniny a.s., čp. 60, Kostelec,
Česká republika

Kostelecké uzeniny a.s., čp. 60, Kostelec,
Česká republika

OASIS CORPORATION, 265 North Hamilton
Road, Columbus, Spojené státy americké, Ohio

Travel & Business Centre, s.r.o., Vídeňská 55,
Brno, Česká republika

Mary Kay Inc., 16251 Dallas Parkway, Dallas,
Spojené státy americké, Texas

Hrubý Josef, Staroknínská 322, Nový Knín,
Česká republika

ŠPERGL Jaroslav, Janovská 398, Praha 10,
Česká republika

UNITED DISTILLERS & VINTNERS(ER)
LIMITED, 33 Ellersly Road, Edinburgh, Velká
Británie

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

20.04.2009

20.04.2009

21.04.2009

21.04.2009

21.04.2009

21.04.2009

21.04.2009

21.04.2009

22.04.2009

22.04.2009

22.04.2009

22.04.2009

22.04.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226833

226834

226835

226836

226837

226838

226839

226840

226842

226843

226844

226845

226846
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 142136

O 142174

O 142175

O 142176

O 142179

O 142188

O 142205

O 142243

O 142271

O 142287

O 142412

O 142421

O 142433

23.04.1999

23.04.1999

23.04.1999

23.04.1999

23.04.1999

26.04.1999

26.04.1999

26.04.1999

26.04.1999

27.04.1999

27.04.1999

28.04.1999

28.04.1999

(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)

25.09.1998

23.04.1999

23.04.1999

23.04.1999

23.04.1999

28.10.1998

26.04.1999

26.04.1999

26.04.1999

26.04.1999

27.04.1999

27.04.1999

28.04.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

AVIVA AIR, Flugzeugvermietung und
Gastgewerbebetrieb GesmbH, Innstrasse 16,
Vienna, Rakousko

Technodat, CAE systémy, s.r.o., tř. T. Bati
3295, Zlín, Česká republika

Technodat, CAE systémy, s.r.o., tř. T. Bati
3295, Zlín, Česká republika

Technodat, CAE systémy, s.r.o., tř. T. Bati
3295, Zlín, Česká republika

SELI, spol.s r.o., Vajdova 1037, Praha 10, Česká
republika

Babcock-Textilmaschinen GmbH, Hittfelder
Kirchweg 21, Seevetal, Německo

INTERNEXT 2000, s.r.o., Palackého 166, Vsetín,
Česká republika

Martin Šulc, Šafaříkova 25, Liberec, Česká
republika

WTM s.r.o., U dubu 53, Praha 4, Česká republika

Toma Trade, spol.s r.o., Zahradníčkova 1127,
Praha 5, Česká republika

PRO BUSINESS, s.r.o., Na hradbách 5, Ostrava,
Česká republika

MIRIUS Praha, spol.s r.o., V Jámě 1, Praha 1,
Česká republika

BIOVETA, a.s., Komenského 212, Ivanovice na
Hané, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

14.04.2009

23.04.2009

23.04.2009

23.04.2009

23.04.2009

23.04.2009

26.04.2009

26.04.2009

26.04.2009

26.04.2009

27.04.2009

27.04.2009

28.04.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226847

226848

226849

226850

226851

226852

226853

226854

226855

226856

226857

226858

226859
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 142436

O 142450

O 142451

O 142471

O 142475

O 142485

O 142486

O 142509

O 142510

O 142512

O 142513

O 142534

O 142566

28.04.1999

28.04.1999

29.04.1999

29.04.1999

29.04.1999

29.04.1999

30.04.1999

30.04.1999

30.04.1999

30.04.1999

30.04.1999

03.05.1999

(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)

28.04.1999

28.04.1999

28.04.1999

29.04.1999

29.04.1999

29.04.1999

29.04.1999

30.04.1999

30.04.1999

30.04.1999

30.04.1999

30.04.1999

03.05.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Ing. Žák Rudolf, Tišnovská 116, Brno, Česká
republika

Holas Lenka, Radlík 123, Jílové u Prahy, Česká
republika

Holas Lenka, Radlík 123, Jílové u Prahy, Česká
republika

ZEMSKÁ LIDOVÁ DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA,
Pod dvorem 1/200, Praha 6, Česká republika

DUST spol.s r.o., Petýrkova 19555/3, Praha 4,
Česká republika

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM
COMPANY LIMITED, Shell Centre, London,
Velká Británie

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM
COMPANY LIMITED, Shell Centre, London,
Velká Británie

ZENIT spol. s r.o., Radlická 138, Praha 5, Česká
republika

ZENIT spol. s r.o., Radlická 138, Praha 5, Česká
republika

ZENIT spol. s r.o., Radlická 138, Praha 5, Česká
republika

ZENIT spol. s r.o., Radlická 138, Praha 5, Česká
republika

Mgr. Procházka Edgar, Vavřenova 1146/26,
Praha 4, Česká republika

ComArr, spol.s r.o., Tolarova 291, Pardubice,
Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

28.04.2009

28.04.2009

28.04.2009

29.04.2009

29.04.2009

29.04.2009

29.04.2009

30.04.2009

30.04.2009

30.04.2009

30.04.2009

30.04.2009

03.05.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226860

226861

226862

226863

226864

226865

226866

226867

226868

226869

226870

226871
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 142578

O 142580

O 142581

O 142588

O 142589

O 142596

O 142597

O 142604

O 142607

O 142621

O 142625

O 142627

04.05.1999

04.05.1999

04.05.1999

04.05.1999

04.05.1999

04.05.1999

04.05.1999

05.05.1999

05.05.1999

05.05.1999

05.05.1999

05.05.1999

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)

04.05.1999

04.05.1999

04.05.1999

04.05.1999

04.05.1999

04.05.1999

04.05.1999

05.05.1999

05.05.1999

05.05.1999

05.05.1999

05.05.1999

06.05.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Bertelsmann Media s.r.o., Čermákova 6, Praha
2, Česká republika

FEROWELL, a.s., Poděbradova 7, Ostrava 1,
Česká republika

FEROKOV Ostrava s.r.o., Poděbradova 7,
Ostrava 1, Česká republika

Ing. Vladimír Novotný, Oborná 46, Bruntál,
Česká republika

Ing. Vladimír Novotný, Oborná 46, Bruntál,
Česká republika

TOMÁŠ ISRAEL FONTÁNA, v.o.s.,
Blahoslavova 257/30, Karlovy Vary, Česká
republika

TOMÁŠ ISRAEL FONTÁNA, v.o.s.,
Blahoslavova 253/30, Karlovy Vary, Česká
republika

Ing. Karas Miroslav, Frýdecká 281, Šenov u
Ostravy, Česká republika

Toma Trade, spol. s r.o., Zahradníčkova 1127,
Praha 5, Česká republika

Šnyta Lubomír, Hamernická 1091, Frýdlant nad
Ostravicí, Česká republika

VENUS International s.r.o., Sokolská 42, Praha
2, Česká republika

Ing. Vít Houška, Dr. Zikmunda Wintra 19, Praha
6, Česká republika

KVADRO a.s., Družstevní ul. 2, Pletený Újezd,
Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

04.05.2009

04.05.2009

04.05.2009

04.05.2009

04.05.2009

04.05.2009

04.05.2009

05.05.2009

05.05.2009

05.05.2009

05.05.2009

05.05.2009

06.05.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226872

226873

226874

226875

226876

226877

226878

226879

226880

226881

226882

226883

226884
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 142630

O 142643

O 142664

O 142667

O 142669

O 142693

O 142695

O 142696

O 142697

O 142698

O 142700

O 142709

O 142724

06.05.1999

06.05.1999

06.05.1999

06.05.1999

07.05.1999

07.05.1999

07.05.1999

07.05.1999

07.05.1999

07.05.1999

07.05.1999

10.05.1999

11.05.1999

(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)

06.05.1999

06.05.1999

06.05.1999

06.05.1999

07.05.1999

07.05.1999

07.05.1999

07.05.1999

07.05.1999

07.05.1999

07.05.1999

10.05.1999

11.05.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Hornát Pavel, Danielova 258, Praha 9, Česká
republika

THE GILLETTE COMPANY, Prudential Tower
Building, Boston, Spojené státy americké,
Massachusetts

Ing. Čada Roman, Kovařovická 1139/2, Praha
4, Česká republika

Motex Products Co., Ltd., 65-11, Sosabon-Dong,
Sosa-ku, Bucheon-City, Kyeongki-Do, Jižní Korea

BRITISH STEEL LIMITED, 15 Marylebone Road,
London, NW 1 5JD, Velká Británie

BRITISH STEEL LIMITED, 15 Marylebone Road,
London, NW 1 5JD, Velká Británie

BRITISH STEEL LIMITED, 15 Marylebone Road,
London, NW 1 5JD, Velká Británie

BRITISH STEEL LIMITED, 15 Marylebone Road,
London, NW 1 5JD, Velká Británie

BRITISH STEEL LIMITED, 15 Marylebone Road,
London, NW 1 5JD, Velká Británie

Desseilles Textiles S.A., 76-78 Boulevard
Gambetta, Calais Cedex, Francie

RESPONO, a.s., Smetanovo nábřeží 37, Vyškov,
Česká republika

Sněgova Irina, Jízdecká 203/21, Nymburk, Česká
republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

06.05.2009

06.05.2009

06.05.2009

06.05.2009

07.05.2009

07.05.2009

07.05.2009

07.05.2009

07.05.2009

07.05.2009

07.05.2009

10.05.2009

11.05.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226885

226886

226887

226888

226889

226890

226891

226892

226893

226894

226895

226896

226897
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 142768

O 142769

O 142787

O 142788

O 142792

O 142797

O 142798

O 142883

O 142887

O 142900

O 142901

O 142902

O 142903

11.05.1999

11.05.1999

11.05.1999

12.05.1999

12.05.1999

12.05.1999

14.05.1999

14.05.1999

17.05.1999

17.05.1999

17.05.1999

17.05.1999

17.05.1999

(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)

11.05.1999

11.05.1999

11.05.1999

12.05.1999

12.05.1999

12.05.1999

14.05.1999

14.05.1999

17.05.1999

17.05.1999

17.05.1999

17.05.1999

17.05.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Pfizer Products Inc. a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton,
Spojené státy americké, Connecticut

Sunco Products, Inc., 16039 Loukelton Street,
Industry, Spojené státy americké, California

SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1,
Povážská Bystrica, Slovenská republika

SATES, a.s., Slovenkých partizánov 1423/1,
Povážská Bystrica, Slovenská republika

STOMIX, spol. s r.o., Žulová čp.178, Česká
republika

AUTOSTAR VELIMEX spol.s r.o., Česká čp.
2725, Česká Lípa, Česká republika

AUTOSTAR VELIMEX spol.s r.o., Česká
čp.2725, Česká Lípa, Česká republika

Pivovar a sodovkárna Svitavy, a.s., Pivovarská
1, Svitavy, Česká republika

Grevis, spol. s r.o., Weilova 2, Praha 10, Česká
republika

Ing. Houška Vít, Dr. Zikmunda Wintra 19, Praha
6, Česká republika

Ing. Houška Vít, Dr. Zikmunda Wintra 19, Praha
6, Česká republika

Ing. Houška Vít, Dr. Zikmunda Wintra 19, Praha
6, Česká republika

Ing. Houška Vít, Dr. Zikmunda Wintra 19, Praha
6, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

11.05.2009

11.05.2009

11.05.2009

12.05.2009

12.05.2009

12.05.2009

14.05.2009

14.05.2009

17.05.2009

17.05.2009

17.05.2009

17.05.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226898

226899

226900

226901

226902

226903

226904

226905

226906

226907

226908

226909

226910
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 142905

O 142919

O 142928

O 142940

O 142941

O 142943

O 142944

O 142964

O 142976

O 142979

O 143002

O 143004

O 143005

17.05.1999

18.05.1999

18.05.1999

18.05.1999

18.05.1999

18.05.1999

19.05.1999

19.05.1999

19.05.1999

19.05.1999

19.05.1999

19.05.1999

19.05.1999

(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)

17.05.1999

18.05.1999

18.05.1999

18.05.1999

18.05.1999

18.05.1999

19.05.1999

19.05.1999

19.05.1999

19.05.1999

19.05.1999

19.05.1999

19.05.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Ing. Houška Vít, Dr. Zikmunda Wintra 19, Praha
6, Česká republika

Bikes Publishing, s.r.o., Starochuchelská 14,
Praha 5 - Velká Chuchle, Česká republika

PS2000 s.r.o., Mírové náměstí 190, Dobříš, Česká
republika

DIAGNOSTIC & THERAPEUTIC CENTER OF
ATHENS HYGEIA S.A., Kifissias Ave. & 4,
Erythrou Stavrou Str., Athens, Řecko

DIAGNOSTIC & THERAPEUTIC CENTER OF
ATHENS HYGEIA S.A., Kifissias Ave. & 4,
Erythrou Stavrou Str., Athens, Řecko

Stávek Richard, Němčičky 176, Česká republika

BEB s.r.o., Malá Tyršovka 379/1, Praha 4 -
Modřany, Česká republika

ČESKÝ TELECOM, a.s., Olšanská 5, Praha 3,
Česká republika

B.M. Kávoviny, s.r.o., Bratislavská 807/10,
Sereď, Slovenská republika

Advanced Micro Devices, Inc., One AMD Place,
Sunnyvale, Spojené státy americké, California

Pečivárne Lipt. Hrádok s.r.o., Liptovská
Porúbka 347, Liptovský Hrádok, Slovenská
republika

ALL IN AGENCY spol. s r.o., Heleny Malířové
2/285, Praha 6, Česká republika

Melichar Jiří, Husinecká 931/9, Tábor, Česká
republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

17.05.2009

17.05.2009

18.05.2009

18.05.2009

18.05.2009

18.05.2009

18.05.2009

19.05.2009

19.05.2009

19.05.2009

19.05.2009

19.05.2009

19.05.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226911

226912

226913

226914

226915

226916

226917

226918

226919

226920

226921

226922

226923
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 143006

O 143007

O 143035

O 143037

O 143048

O 143059

O 143060

O 143061

O 143062

O 143083

O 143089

O 143091

O 143092

19.05.1999

20.05.1999

20.05.1999

21.05.1999

21.05.1999

21.05.1999

21.05.1999

21.05.1999

21.05.1999

21.05.1999

21.05.1999

21.05.1999

24.05.1999

(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)

19.05.1999

20.05.1999

20.05.1999

21.05.1999

21.05.1999

21.05.1999

21.05.1999

21.05.1999

21.05.1999

21.05.1999

21.05.1999

21.05.1999

24.05.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

UNTIMES s.r.o., Krameriova 338/5, Praha 4 -
Kunratice, Česká republika

UNTIMES s.r.o., Krameriova 338/5, Praha 4 -
Kunratice, Česká republika

SANTA NÁPOJE, Krnov, a.s., Za drahou 1,
Krnov, Česká republika

INTERCHEMIA Praha, spol. s r.o., Pod
Viktorkou 1388/5, Praha 10 - Strašnice, Česká
republika

Martin Jadrníček, Komenského 1530,
Napajedla, Česká republika

Enerfin, a.s., Husova 5, Praha 1, Česká republika

Enerfin, a.s., Husova 5, Praha 1, Česká republika

Enerfin, a.s., Husova 5, Praha 1, Česká republika

Enerfin, a.s., Husova 5, Praha 1, Česká republika

D.I. SEVEN s.r.o., Malešická 16 A, Praha 3,
Česká republika

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, 1,
Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonsko

Mars, Incorporated, 6885 Elm Street, Mc Lean,
Spojené státy americké, Virginia

Roubal Václav, Benešovská 33, Praha 10, Česká
republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

19.05.2009

19.05.2009

20.05.2009

20.05.2009

21.05.2009

21.05.2009

21.05.2009

21.05.2009

21.05.2009

21.05.2009

21.05.2009

21.05.2009

21.05.2009

24.05.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226924

226925

226926

226927

226928

226929

226930

226931

226932

226933

226934

226935

226936



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 11 - 2000 - CZ, část B (zapsané ochranné známky) 2661

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 143104

O 143110

O 143131

O 143132

O 143136

O 143142

O 143226

O 143229

O 143230

O 143249

O 143258

O 143281

O 143282

24.05.1999

24.05.1999

24.05.1999

24.05.1999

24.05.1999

26.05.1999

26.05.1999

26.05.1999

26.05.1999

26.05.1999

27.05.1999

27.05.1999

28.05.1999

(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)

24.05.1999

24.05.1999

24.05.1999

24.05.1999

24.05.1999

26.05.1999

26.05.1999

26.05.1999

26.05.1999

26.05.1999

27.05.1999

27.05.1999

28.05.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

FRANKLIN CZECH REPUBLIC, s.r.o.,
Náchodská 866, Horní Počernice, Česká republika

CARREFOUR Česká republika, s.r.o.,
Podbabská 17, Praha 6, Česká republika

ALTERMED, s.r.o., Lazecká 70a, Olomouc, Česká
republika

ALTERMED, s.r.o., Lazecká 70a, Olomouc, Česká
republika

Českomoravská hypoteční banka, akciová
společnost, Budějovická 409/1, Praha 4, Česká
republika

Haase Tomáš, Belgická 632/19, Praha 2 -
Vinohrady, Česká republika

Sixt Aktiengesellschaft, Dr.-Carl-von-Linde-
Str. 2, Pullach, Německo

Ing. Veselý Miloš, CSc., Na kopcech 644,
Rakvice, Česká republika

JIHOMORAVSKÉ PIVOVARY, a.s., Hlinky
12, Brno, Česká republika

Sambrook Properties Inc., Cumberlan House
and Cumberland Street, Nassau, Bahamy

Hostinské oplatky s.r.o., Školní 152, Hostinné,
Česká republika

VÚKV a.s., Kartouzská 4, Praha 5, Česká
republika

VÚKV a.s., Kartouzská 4, Praha 5, Česká
republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

24.05.2009

24.05.2009

24.05.2009

24.05.2009

24.05.2009

26.05.2009

26.05.2009

26.05.2009

26.05.2009

26.05.2009

27.05.2009

27.05.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226937

226938

226939

226940

226941

226942

226943

226944

226945

226946

226947

226948

226949
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 143297

O 143299

O 143327

O 143329

O 143339

O 143340

O 143413

O 143442

O 143447

O 143448

O 143464

O 143465

O 143500

28.05.1999

28.05.1999

28.05.1999

31.05.1999

31.05.1999

01.06.1999

02.06.1999

02.06.1999

02.06.1999

03.06.1999

03.06.1999

04.06.1999

04.06.1999

(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)

28.05.1999

28.05.1999

11.12.1998

31.05.1999

31.05.1999

01.06.1999

02.06.1999

02.06.1999

02.06.1999

03.06.1999

03.06.1999

04.06.1999

04.06.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

David Dostál, Svatopluka Čecha 100, Brno, Česká
republika

Infotech-CS, spol. s r.o., Talichova 53, Brno,
Česká republika

DISNET, spol. s r.o., Na Dvorcích 284/12, Praha
4, Česká republika

Lucent Medical Systems, Inc, 135 lake Street
South, Suite 250, Kirkland, Spojené státy
americké, Washington

Štanderová Kristýna, Příkopy 272, Kostelec nad
Orlicí, Česká republika

Štanderová Kristýna, Příkopy 272, Kostelec nad
Orlicí, Česká republika

EKOMONT, spol. s r.o., Tuchorazská 426/9,
Praha 10, Česká republika

Milan Synek, Havlíčkova 2, Nový Jičín, Česká
republika

AUTOBENEX spol. s r.o., Na staré 37, Praha 5,
Česká republika

AUTOBENEX spol. s r.o., Na staré 37, Praha 5,
Česká republika

Danone Čokoládovny, a.s., Mezi vodami 27,
Praha 4 - Modřany, Česká republika

Danone Čokoládovny, a.s., Mezi vodami 27,
Praha 4 - Modřany, Česká republika

NH - TRANS, spol.s r.o., Poděbradova 28,
Ostrava, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

28.05.2009

28.05.2009

28.05.2009

28.05.2009

31.05.2009

31.05.2009

01.06.2009

02.06.2009

02.06.2009

02.06.2009

03.06.2009

03.06.2009

04.06.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226950

226952

226953

226954

226955

226956

226957

226958

226959

226960

226961

226962

226963



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 11 - 2000 - CZ, část B (zapsané ochranné známky) 2663

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 143525

O 143547

O 143548

O 143549

O 143569

O 143570

O 143582

O 143603

O 143614

O 143616

O 143644

O 143645

O 143651

07.06.1999

07.06.1999

07.06.1999

07.06.1999

07.06.1999

07.06.1999

08.06.1999

08.06.1999

08.06.1999

09.06.1999

09.06.1999

09.06.1999

09.06.1999

(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

08.06.1999

08.06.1999

08.06.1999

09.06.1999

09.06.1999

09.06.1999

09.06.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Cereal Comp spol. s r.o., Kamenice 3, Brno,
Česká republika

WIENERBERGER Cihlářský průmysl a.s.,
Plachého 28, České Budějovice, Česká republika

Lukáš Pavel, Štěpnická 1065, Uherské Hradiště,
Česká republika

Ing. Fast Jiří, ul. Luďka Pika 1, Plzeň, Česká
republika

Milena Jirásková, Jungmannova 30, Roztoky u
Prahy, Česká republika

Raiffeisen - Leasing, s.r.o. , Viktora Huga 6,
Praha 5, Česká republika

Shiseido Company, Ltd., 7-5-5 Ginza, Chuo-ku,
Tokyo, Japonsko

MÁDER - KLÍPA, s.r.o., Petra Bezruče 447/II,
Soběslav, Česká republika

Galousek Ivo, Větrná 5, Hustopeče, Česká
republika

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, Bad
Vilbel, Německo

ŠÉM, a.s., Riegrovy sady 38, Praha 2, Česká
republika

ŠÉM, a.s., Riegrovy sady 38, Praha 2, Česká
republika

PRESSTON, spol.s r.o., E. Přemyslovny 445,
Praha 5 - Zbraslav, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

04.06.2009

07.06.2009

07.06.2009

07.06.2009

07.06.2009

07.06.2009

07.06.2009

08.06.2009

08.06.2009

08.06.2009

09.06.2009

09.06.2009

09.06.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226964

226965

226966

226967

226968

226969

226970

226971

226972

226973

226974

226975

226976
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 143658

O 143668

O 143669

O 143760

O 143761

O 143762

O 143773

O 143798

O 143801

O 143812

O 143822

O 143850

O 143853

10.06.1999

10.06.1999

11.06.1999

11.06.1999

11.06.1999

11.06.1999

14.06.1999

14.06.1999

14.06.1999

15.06.1999

16.06.1999

13.07.1999

16.06.1999

(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)

10.06.1999

10.06.1999

11.06.1999

11.06.1999

11.06.1999

11.06.1999

14.06.1999

14.06.1999

14.06.1999

15.06.1999

16.06.1999

13.07.1999

16.06.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

NATURA, a.s., Podbabská 20, Praha 6, Česká
republika

České vinařské závody a.s., Bělehradská 13,
Praha 4 - Nusle, Česká republika

Cash Reform Group, s.r.o., Lieberzeitova 14,
Brno, Česká republika

VAFO PRAHA s.r.o., Chřášťany 94, Česká
republika

VAFO PRAHA, s.r.o., Chřášťany 94, Česká
republika

VAFO PRAHA s.r.o., Chřášťany 94, Česká
republika

Fimex, spol.s r.o., Libušská 319, Praha 4, Česká
republika

Kubát Pavel, Stojanova, Brno, Česká republika

ASP CZECH s.r.o., nám. Svobody 57, Slušovice,
Česká republika

Mars, Incorporated, 6885 Elm Street, Mc Lean,
Spojené státy americké, Virginia

Kubát Pavel, Stojanova, Brno, Česká republika

Mostecká uhelná společnost, a.s., Václava
Řezáče 315, Most, Česká republika

Nett Alexander, Šemberova 10, Brno, Česká
republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

09.06.2009

10.06.2009

10.06.2009

11.06.2009

11.06.2009

11.06.2009

11.06.2009

14.06.2009

14.06.2009

14.06.2009

15.06.2009

16.06.2009

13.07.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226977

226978

226979

226980

226981

226982

226983

226984

226985

226986

226987

226988

226989
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 143865

O 143866

O 143867

O 143885

O 143932

O 143939

O 143947

O 143962

O 143963

O 143990

O 144011

O 144012

O 144041

16.06.1999

16.06.1999

16.06.1999

17.06.1999

17.06.1999

17.06.1999

18.06.1999

18.06.1999

18.06.1999

21.06.1999

21.06.1999

22.06.1999

22.06.1999

(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)

16.06.1999

16.06.1999

16.06.1999

17.06.1999

17.06.1999

17.06.1999

18.06.1999

18.06.1999

18.06.1999

21.06.1999

21.06.1999

22.06.1999

22.06.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Falta Jiří, Hrubínova 1460, Hradec Králové,
Česká republika

LEKO Příbram s. r. o., blok č. 8, Příbram V -
Zdaboř, Česká republika

LEKO Příbram s. r. o., blok č.8, Příbram V -
Zdaboř, Česká republika

AKTIVIT spol. s r. o., B. Egermanna 245, Nový
Bor, Česká republika

Pivovar Náchod a.s., Dobrošovská 130, Náchod,
Česká republika

UNILEVER N.V., Weena 455, Rotterdam,
Holandsko

ZLATÝ LIHOVAR, a.s., Nádražní 2, Praha 5,
Česká republika

COUNTRY RADIO s.r.o., Zenklova 34, Praha 8,
Česká republika

COUNTRY RADIO s.r.o., Zenklova 34, Praha 8,
Česká republika

POZIMOS, akciová společnost, Štefánikova
167, Zlín, Česká republika

SmithKline Beecham Corporation, One
Franklin Plaza, Philadelphia, Spojené státy
americké, Pennsylvania

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300
Park Avenue, New York, Spojené státy americké,
New York

Kyják Aleš, Horní Město č.177, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

16.06.2009

16.06.2009

16.06.2009

16.06.2009

17.06.2009

17.06.2009

17.06.2009

18.06.2009

18.06.2009

18.06.2009

21.06.2009

21.06.2009

22.06.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226990

226991

226992

226993

226994

226995

226996

226997

226998

226999

227000

227001

227002
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 144067

O 144076

O 144098

O 144101

O 144140

O 144141

O 144142

O 144165

O 144166

O 144182

O 144183

O 144259

O 144406

22.06.1999

23.06.1999

23.06.1999

24.06.1999

24.06.1999

24.06.1999

24.06.1999

24.06.1999

25.06.1999

25.06.1999

25.06.1999

29.06.1999

29.06.1999

(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)

22.06.1999

23.06.1999

23.06.1999

24.06.1999

24.06.1999

24.06.1999

24.06.1999

24.06.1999

25.06.1999

25.06.1999

25.06.1999

29.06.1999

29.06.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Nestlé Čokoládovny, a.s., Mezi vodami 27,
Praha 4 - Modřany, Česká republika

Cineplex Odeon (Barbados) Inc., Peat
Marwick Associates Limited, Hastings, Christ
Church, Barbados

EUROSAT CS, spol.s r.o., Jamborova 25, Brno,
Česká republika

SANTECH PLUS s.r.o., Dr. E. Beneše 1029,
Otrokovice, Česká republika

Czech Rating Agency, a.s., Jindřišská 27, Praha
1, Česká republika

BIOVETA, a.s., Komenského 212, Ivanovice na
Hané, Česká republika

BIOVETA, a.s., Komenského 212, Ivanovice na
Hané, Česká republika

Pivovar a sodovkárna Svitavy, a.s., Pivovarská
1, Svitavy, Česká republika

Infas, a.s., Bořivojova 99, Praha 3, Česká
republika

Penny Market Obchodní společnost s.r.o.,
Jirny 353, Jirny, Česká republika

Penny Market Obchodní společnost s.r.o.,
Jirny 353, Jirny, Česká republika

ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav, Česká republika

Inver House Distillers Limited, Moffat
Distillery, Airdrie, Lanarkshire, Velká Británie

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

22.06.2009

22.06.2009

23.06.2009

23.06.2009

24.06.2009

24.06.2009

24.06.2009

24.06.2009

24.06.2009

25.06.2009

25.06.2009

25.06.2009

29.06.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

227003

227004

227005

227006

227007

227008

227009

227010

227011

227012

227013

227014

227015
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 144407

O 144408

O 144409

O 144410

O 144411

O 144413

O 144475

O 144562

O 144563

O 144570

O 144571

O 144573

O 144595

29.06.1999

29.06.1999

29.06.1999

29.06.1999

29.06.1999

30.06.1999

02.07.1999

02.07.1999

02.07.1999

02.07.1999

02.07.1999

07.07.1999

08.07.1999

(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)

29.06.1999

29.06.1999

29.06.1999

29.06.1999

29.06.1999

30.06.1999

02.07.1999

14.01.1999

02.07.1999

02.07.1999

09.03.1999

07.07.1999

08.07.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Inver House Distillers Limited, Moffat
Distillery, Airdrie, Lanarkshire, Velká Británie

Inver House Distillers Limited, Moffat
Distillery, Airdrie, Lanarkshire, Velká Británie

Inver House Distillers Limited, Moffat
Distillery, Airdrie, Lanarkshire, Velká Británie

Inver House Distillers Limited, Moffat
Distillery, Airdrie, Lanarkshire, Velká Británie

Inver House Distillers Limited, Moffat
Distillery, Airdrie, Lanarkshire, Velká Británie

Inver House Distillers Limited, Moffat
Distillery, Airdrie, Lanarkshire, Velká Británie

NORDEN OLJE A/S, Aalborgvej 53, Hadsund,
Dánsko

Miroslav Jandík, Losiná 246 u Plzně, Česká
republika

SmithKline Beecham Biologicals S.A., Rue de
L'Institut 89, Rixensart, Belgie

Viktorinová Helena, Podbabská 14, Praha 6,
Česká republika

Viktorinová Helena, Podbabská 14, Praha 6,
Česká republika

LIBERIS PUBLICATIONS S.A., Kiffisias Av. no
64, Marousi, Athens, Řecko

The Emmy Destinn Foundation, 1E Tagore
House, Glenloch Road, London, Velká Británie

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

29.06.2009

29.06.2009

29.06.2009

29.06.2009

29.06.2009

29.06.2009

30.06.2009

02.07.2009

02.07.2009

02.07.2009

02.07.2009

02.07.2009

07.07.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

227016

227017

227018

227019

227020

227023

227025

227026

227027

227028

227029

227030

227031
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 144735

O 144772

O 144810

O 144847

O 144891

O 144905

O 144956

O 144957

O 144958

O 144980

O 144981

O 144986

O 144993

09.07.1999

09.07.1999

12.07.1999

14.07.1999

14.07.1999

16.07.1999

16.07.1999

16.07.1999

16.07.1999

16.07.1999

16.07.1999

19.07.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

09.07.1999

09.07.1999

12.07.1999

14.07.1999

14.07.1999

16.07.1999

16.07.1999

16.07.1999

16.07.1999

16.07.1999

16.07.1999

19.07.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Hrůza Milan, Kostelecká 1595, Brandýs nad
Labem, Česká republika

INTER CAPITAL CORPORATION, s.r.o.,
Václavské náměstí 56, Praha 1, Česká republika

ARCHA, spol. s r.o., Kotorská 28/1576, Praha 4,
Česká republika

Liberty Footwear Co.,, Liberty House, 4/42,
Punjabi Bagh, New Delhi, Indie

Ing. Imriš Pavel, Vodova 24, Brno, Česká
republika

PEDANT spol. s r.o., Veleslavínská 39, Praha 6,
Česká republika

Fénix Brno, spol.s r.o., Vackova 79, Brno, Česká
republika

Fénix Brno, spol.s r.o., Vackova 79, Brno, Česká
republika

DELVITA a.s., Za Panskou zahradou 1, Rudná,
Česká republika

ABF, a.s., Václavské nám. 31, Praha 1, Česká
republika

ABF, a.s., Václavské nám. 31, Praha 1, Česká
republika

SLOVENSKÉ FOLKLORNE ZDRUŽENIE
LIMBORA, Gorazdova 3, Praha 2, Česká
republika

Nizozemská obchodní komora v Praze, s.r.o.
v jazyce českém Nederlandse Kamer van
Koophandel, B.V. v jazyce holandském,
Italská 17, Praha 2, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

08.07.2009

09.07.2009

09.07.2009

12.07.2009

14.07.2009

14.07.2009

16.07.2009

16.07.2009

16.07.2009

16.07.2009

16.07.2009

16.07.2009

19.07.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

227032

227033

227034

227035

227036

227037

227038

227039

227040

227041

227042

227043
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 144996

O 144999

O 145006

O 145017

O 145117

O 145118

O 145138

O 145147

O 145179

O 145180

O 145181

O 145182

O 145183

19.07.1999

19.07.1999

19.07.1999

20.07.1999

23.07.1999

23.07.1999

23.07.1999

23.07.1999

26.07.1999

26.07.1999

26.07.1999

26.07.1999

26.07.1999

(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)

19.07.1999

19.07.1999

19.07.1999

20.07.1999

23.07.1999

23.07.1999

23.07.1999

23.07.1999

26.07.1999

26.07.1999

26.07.1999

26.07.1999

26.07.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

TELEVIZE BRNO s.r.o., Foustkova 25, Brno,
Česká republika

Černý Martin, Heřmanova 34, Praha 7, Česká
republika

Jiha - Jiří Hanzl, Česká 3, Mikulov, Česká
republika

Jiří Nový, nám. Pod Lípou 6, Praha 5, Česká
republika

Ing.Arch. Jakubec Rostislav, Brněnská 5,
Blansko, Česká republika

PLANTIO, s.r.o., Ortenovo náměstí 23/1457,
Praha 7, Česká republika

FOX AZ, a.s., K Pasekám 2984, Zlín, Česká
republika

GRAMAS, spol. s r.o., Pod Terebkou 1072/3,
Praha 4, Česká republika

MASPEX Sp. z o.o., ul. Chopina 10, Wadowice,
Polsko

MASPEX Sp. z o.o., ul. Chopina 10, Wadowice,
Polsko

MASPEX Sp. z o.o., ul. Chopina 10, Wadowice,
Polsko

MASPEX Sp. z o.o., ul. Chopina 10, Wadowice,
Polsko

MASPEX Sp. z o.o., ul. Chopina 10, Wadowice,
Polsko
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14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000
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20.07.2009
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26.07.2009
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(111)
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(111)

(111)
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227044

227045
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227047
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227052

227053

227054

227055

227056
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O 145184

O 145225

O 145227

O 145310

O 145311

O 145313

O 145331

O 145363

O 145411

O 145507

O 145509

O 145511

26.07.1999

27.07.1999

27.07.1999

29.07.1999

29.07.1999

29.07.1999

29.07.1999

30.07.1999

02.08.1999

04.08.1999

04.08.1999
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(220)
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(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

26.07.1999

27.07.1999

27.07.1999

29.07.1999

29.07.1999

29.07.1999

29.07.1999

04.08.1999

02.08.1999

04.08.1999

04.08.1999

04.08.1999

04.08.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

MASPEX Sp. z o.o., ul. Chopina 10, Wadowice,
Polsko

Amgen Inc., One Amgen Center Drive, Thousand
Oaks, Spojené státy americké, California

TRAMTÁRIA o.s., Na Moráni 7, Praha 2, Česká
republika

GOLDSTREET a.s., Hlavní náměstí 4, Krnov,
Česká republika

GOLDSTREET a.s., Hlavní náměstí 4, Krnov,
Česká republika

GOLDSTREET a.s., Hlavní náměstí 4, Krnov,
Česká republika

Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road,
Indianapolis, Spojené státy americké, Indiana

MWS Imports s.r.o., Chelčického 19, České
Budějovice, Česká republika

LONGVET, s.r.o., Dělnická 15/1166, Havířov-
Město, Česká republika

INDUSTRIAL DEVELOPMENT COMPANY
INDEVCO S.A.R.L., P.O.Box 11-2354, Beirut,
Libanon

INDUSTRIAL DEVELOPMENT COMPANY
INDEVCO S.A.R.L., P.O.Box 11-2354, Beirut,
Libanon

INDUSTRIAL DEVELOPMENT COMPANY
INDEVCO S.A.R.L., P.O.Box 11-2354, Beirut,
Libanon

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

26.07.2009

27.07.2009

27.07.2009

29.07.2009

29.07.2009

29.07.2009

29.07.2009

30.07.2009

02.08.2009

04.08.2009

04.08.2009

04.08.2009

04.08.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

227058

227059

227060

227061

227062

227063

227064

227065

227066

227067

227068

227069

227070
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 145512

O 145513

O 145514

O 145515

O 145548

O 145549

O 145626

O 145634

O 145641

O 145678

O 145694

O 145695

04.08.1999

04.08.1999

04.08.1999

05.08.1999

05.08.1999

09.08.1999

09.08.1999

09.08.1999

10.08.1999

10.08.1999

10.08.1999

11.08.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

04.08.1999

04.08.1999

04.08.1999

05.08.1999

05.08.1999

09.08.1999

09.08.1999

09.08.1999

10.08.1999

10.08.1999

10.08.1999

11.08.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

INDUSTRIAL DEVELOPMENT COMPANY
INDEVCO S.A.R.L., P.O.Box 11-2354, Beirut,
Libanon

INDUSTRIAL DEVELOPMENT COMPANY
INDEVCO S.A.R.L., P.O.Box 11-2354, Beirut,
Libanon

INDUSTRIAL DEVELOPMENT COMPANY
INDEVCO S.A.R.L., P.O.Box 11-2354, Beirut,
Libanon

INDUSTRIAL DEVELOPMENT COMPANY
INDEVCO S.A.R.L., P.O.Box 11-2354, Beirut,
Libanon

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

TIBA, a.s., Dobrovského 338, Dvůr Králové nad
Labem, Česká republika

DF PARTNER s.r.o., Zádveřice 165, Vizovice,
Česká republika

SmithKline Beecham Biologicals S.A., Rue de
L'Institut 89, Rixensart, Belgie

Moravský rybářský svaz, Soběšická 83, Brno,
Česká republika

SLOVAK INTERNATIONAL TABAK, a.s.
S.I.T., Mlynské Nivy č.54, Bratislava, Slovenská
republika

SLOVAK INTERNATIONAL TABAK, a.s.
S.I.T., Mlynské Nivy č.54, Bratislava, Slovenská
republika

KIMBERLY-CLARK CORPORATION, 401
North Lake Street, Neenah, Spojené státy
americké, Wisconsin

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

04.08.2009

04.08.2009

04.08.2009

05.08.2009

05.08.2009

09.08.2009

09.08.2009

09.08.2009

10.08.2009

10.08.2009

10.08.2009

11.08.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

227071

227072

227073

227074

227075

227076

227077

227078

227081

227082

227083

227084



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 11 - 2000 - CZ, část B (zapsané ochranné známky)2672

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 145732

O 145733

O 145758

O 145894

O 145895

O 145940

O 145941

O 145974

O 145975

O 145976

O 146063

O 146089

O 146138

11.08.1999

12.08.1999

17.08.1999

17.08.1999

18.08.1999

18.08.1999

19.08.1999

19.08.1999

19.08.1999

23.08.1999

23.08.1999

25.08.1999

25.08.1999

(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)

11.08.1999

12.08.1999

17.08.1999

17.08.1999

18.08.1999

18.08.1999

19.08.1999

19.08.1999

31.03.1999

23.08.1999

23.08.1999

25.08.1999

25.08.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

KIMBERLY-CLARK CORPORATION, 401
North Lake Street, Neenah, Spojené státy
americké, Wisconsin

MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.,
1585 Broadway, New York, Spojené státy
americké, New York

JIHOMORAVSKÉ PIVOVARY, a.s., Hlinky
12, Brno, Česká republika

JIHOMORAVSKÉ PIVOVARY, a.s., Hlinky
12, Brno, Česká republika

HAMÉ, a.s., Babice č.572, Česká republika

HAMÉ, a.s., Babice č.572, Česká republika

Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, Aachen,
Německo

JMD plus, s.r.o., U Pazderek č.265, Praha 8,
Česká republika

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York,
Spojené státy americké, New York

Janků Petr, Slunná 4, Moravany, Česká republika

AIDA CZ spol.s r.o., U Krbu 7, Praha 10, Česká
republika

ALCATRAZ Finance, s.r.o., Vrchní 41, Opava,
Česká republika

ALCATRAZ Finance, s.r.o., Vrchní 41, Opava,
Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

11.08.2009

12.08.2009

17.08.2009

17.08.2009

18.08.2009

18.08.2009

19.08.2009

19.08.2009

19.08.2009

23.08.2009

23.08.2009

25.08.2009

25.08.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

227085

227086

227087

227088

227089

227090

227091

227092

227093

227094

227095

227096

227097
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 146139

O 146140

O 146141

O 146207

O 146208

O 146209

O 146210

O 146211

O 146212

O 146213

O 146214

O 146215

O 146216

25.08.1999

25.08.1999

26.08.1999

26.08.1999

26.08.1999

26.08.1999

26.08.1999

26.08.1999

26.08.1999

26.08.1999

26.08.1999

26.08.1999

26.08.1999

(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)

25.08.1999

25.08.1999

26.08.1999

26.08.1999

26.08.1999

26.08.1999

26.08.1999

26.08.1999

26.08.1999

26.08.1999

26.08.1999

26.08.1999

26.08.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

ALCATRAZ Finance, s.r.o., Vrchní 41, Opava,
Česká republika

ALCATRAZ Finance, s.r.o., Vrchní 41, Opava,
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

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

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

25.08.2009

25.08.2009

26.08.2009

26.08.2009

26.08.2009

26.08.2009

26.08.2009

26.08.2009

26.08.2009

26.08.2009

26.08.2009

26.08.2009

26.08.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

227098

227099

227100

227101

227102

227103

227104

227105

227106

227107

227108

227109

227110
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 146218

O 146219

O 146220

O 146339

O 146396

O 146424

O 147574

O 147816

O 148005

O 148107

O 148143

O 148215

O 149934

26.08.1999

26.08.1999

01.09.1999

02.09.1999

03.09.1999

04.10.1999

13.10.1999

24.05.1995

22.10.1999

25.10.1999

26.10.1999

15.12.1999

16.12.1999

(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)

26.08.1999

26.08.1999

01.09.1999

02.09.1999

03.09.1999

04.10.1999

13.10.1999

24.05.1995

22.10.1999

25.10.1999

26.10.1999

15.12.1999

16.12.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

VALOSUN, spol.s r.o., Lomená 17, Brno, Česká
republika

Kožnar Roman, Staňkova 8c, Brno, Česká
republika

CONOL s.r.o., Nová hraniční 2532, Most, Česká
republika

TIGIS s.r.o., Havlovického 16, Praha 4 - Braník,
Česká republika

The Iams Company, 7250 Poe Avenue, Dayton,
Spojené státy americké, Ohio

MAREŠ LADISLAV, spol.s r.o., Na Skřivanech
551, Liberec 15, Česká republika

TEPLICKÁ PAPÍRNA s.r.o., Novosedlická čp.
999, Teplice, Česká republika

FTV Premiéra, spol. s r.o., Dukelských hrdinů
47, Veletržní palác, Praha 7, Česká republika

MONTE MUSICAL a.s., Rašínovo nábřeží 2,
Praha 2, Česká republika

BTV plast s.r.o., Na Hutích 19, Jablonec nad
Nisou, Česká republika

Lias EUDUR, s.r.o., Na Vyhlídce 53, Karlovy
Vary, Česká republika

Schering Aktiengesellschaft, Müllerstrasse
178, Berlin, Německo

MUDr. Bechyně Miroslav, CSc., Čkalova
7/387, Praha 6, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

26.08.2009

26.08.2009

01.09.2009

02.09.2009

03.09.2009

04.10.2009

13.10.2009

24.05.2005

22.10.2009

25.10.2009

26.10.2009

15.12.2009

16.12.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

227111

227112

227113

227114

227115

227116

227117

227118

227119

227120

227121

227122

227123
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 150015

O 150399

O 150537

O 151342

O 151520

O 151788

O 152504

O 152552

O 153031

O 153048

O 153050

O 153222

O 153279

27.12.1999

31.12.1999

27.01.2000

02.02.2000

10.02.2000

25.02.2000

28.02.2000

13.03.2000

13.03.2000

13.03.2000

20.03.2000

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)

27.12.1999

31.12.1999

27.01.2000

02.02.2000

10.02.2000

25.02.2000

28.02.2000

13.03.2000

13.03.2000

13.03.2000

20.03.2000

21.03.2000

23.03.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Valik Viktor, Švabinského 8, Krnov, Česká
republika

Ševčík Ladislav, Třešňová 623/12, Liberec 14,
Česká republika

ARIADNE, s.r.o, Sládkova 8, Karlovy Vary, Česká
republika

Toma Trade, spol.s r.o., Zahradníčkova 1127,
Praha 5, Česká republika

MUDr. Bohumil Ždichynec CSc., V pátém 226,
Praha 9 - Klánovice, Česká republika

UNICOM Consult spol.s r.o., Zborovská 11,
Praha 5, Česká republika

Řešetka Miroslav, Vrlova 17, Prostějov, Česká
republika

PRO.MED.CD Praha a.s., Telčská 1, Praha 4,
Česká republika

BIMEX LTD., Arnautskaya Str. 49/4, Odessa,
Ukrajina

MVY TRADING s.r.o., Za Mototechnou 971,
Praha 5, Česká republika

DOORCAD s.r.o., Novohradská 1, České
Budějovice, Česká republika

RETIA, a.s., Pražská 341, Pardubice, Česká
republika

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, Praha 4 -
Michle, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

20.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

27.12.2009

31.12.2009

27.01.2010

02.02.2010

10.02.2010

25.02.2010

28.02.2010

13.03.2010

13.03.2010

13.03.2010

20.03.2010

21.03.2010

23.03.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

227124

227125

227126

227127

227128

227129

227130

227131

227132

227133

227134

227136

227137
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 153518

O 153596

O 153992

O 153999

O 154000

O 154002

O 154096

O 154106

O 154304

O 154305

O 154432

O 154434

O 154571

27.03.2000

05.04.2000

05.04.2000

05.04.2000

05.04.2000

06.04.2000

06.04.2000

11.04.2000

11.04.2000

13.04.2000

13.04.2000

18.04.2000

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

27.03.2000

05.04.2000

05.04.2000

05.04.2000

05.04.2000

06.04.2000

06.04.2000

11.04.2000

11.04.2000

13.04.2000

13.04.2000

18.04.2000

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

ASIO, spol. s r.o., Jiříkovice 83, Česká republika

ROBE s.r.o., Československé armády 368/5,
Praha 6, Česká republika

Léčiva, a.s., Dolní Měcholupy 130, Praha 10,
Česká republika

Léčiva, a.s., Dolní Měcholupy 130, Praha 10,
Česká republika

Léčiva, a.s., Dolní Měcholupy 130, Praha 10,
Česká republika

HIT CZ Filtrační sáčky s.r.o., U Bažantnice
983, Poděbrady, Česká republika

PEMI Trade s.r.o., 17. listopadu 445, Bílovec,
Česká republika

GLASS ATELIER MORAVA, s.r.o., Nádražní
1133, Vizovice, Česká republika

GLASS ATELIER MORAVA, s.r.o., Nádražní
1133, Vizovice, 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

INTELEK, spol. s r.o., Dominikánské nám. 8,
Brno, Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

27.03.2010

05.04.2010

05.04.2010

05.04.2010

05.04.2010

06.04.2010

06.04.2010

11.04.2010

11.04.2010

13.04.2010

13.04.2010

18.04.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

227138

227139

227140

227141

227142

227143

227144

227145

227146

227147

227148

227149
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226465, 226466, 226470, 226477, 226481, 226482, 226487, 226498, 226507, 226508, 226521, 226527, 226564, 226567, 226664,
226689, 226694, 226695, 226727, 226748, 226841, 226951, 227021, 227022, 227024, 227048, 227079, 227080, 227135

Zápis ochranných známek se změnou
 ve vztahu ke zveřejněným přihláškám.

Číselný přehled
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 76601

O 76602

O 99320

O 111402

O 119215

27.04.1993

27.04.1993

13.04.1995

17.05.1996

05.02.1997

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

27.04.1993

27.04.1993

13.04.1995

17.05.1996

05.02.1997

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., nám. Přemysla Otakara
II. 8/5, České Budějovice, Česká republika

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., nám. Přemysla Otakara
II. 8/5, České Budějovice, Česká republika

CPE, spol. s r.o., Lužná 2, Praha 6 - Vokovice, Česká
republika

COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 126-130, rue
Jules Guesde, Levallois-Perret, Francie

VITIS trade, s.r.o., Sásovská cesta 41, Bánská Bystrica,
Slovenská republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

16.12.1998

17.06.1998

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

27.04.2003

27.04.2003

13.04.2005

17.05.2006

05.02.2007

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226465

226466

226470

226477

226481

226482

Zápis ochranných známek se změnou
 ve vztahu ke zveřejněným přihláškám

(540)

(540)

CPE

SVÍČKA

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

16, 36, 39, 41, 42

16, 36, 39, 41, 42

9, 16, 20, 35, 36, 41, 42

5, 32

32, 33, 35

(554) Prostorová

(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. Růžička Michal, CSc., Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou 12,
Praha 7

JUDr. Švorčík Otakar, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

Mgr. Machatová Marcela, patentový zástupce, DMH-
patentová a známková kancelář, Pospíšilova 2, Praha 3

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(16) tiskoviny všeho druhu, zejm. noviny, časopisy, knihy,
propagační materiály; (36) zprostředkovatelské služby v
uvedených oblastech; (39) expedice a distribuce tiskovin;
(41) nakladatelská a vydavatelská činnost, vydávání
statistických zpráv a informací, vydávání odborných,
vzdělávacích a zábavných zpráv a publikací; (42)
informační servis, polygrafické služby všeho druhu, zejm.
tiskařské služby.

(16) tiskoviny všeho druhu, zejm. noviny, časopisy, knihy,
propagační materiály; (36) zprostředkovatelské služby v
uvedených oblastech; (39) expedice a distribuce tiskovin;
(41) nakladatelská a vydavatelská činnost, vydávání
statistických zpráv a informací, vydávání odborných,
vzdělávacích a zábavných zpráv a publikací; (42)
informační servis, polygrafické služby všeho druhu, zejm.
tiskařské služby.

(9) počítače všeho druhu zejména hardware, robotizované

knihovny, disková pole, paměti, přístroje pro záznam,
přenos a reprodukci zvuku, nosiče všeho druhu, měřící
přístroje, reprodukční technika, telefonní a přenosová
technika, software všeho druhu; (16) tiskoviny všeho
druhu, zejména manuály, odborné publikace, papír a pásky
pro tiskárny, kancelářské potřeby; (20) nábytek,
kancelářský nábytek, nábytek pro počítače; (35) pronájem
výpočetní a kancelářské techniky; (36) realitní kancelář;
(42) programování, poradenská a s tím související školící
činnost v oboru výpočetní techniky.

(5) dietetické látky pro použití v lékařství; (32) všechny
nealkoholické nápoje.

(32) nealkoholické nápoje všeho druhu-zejména šumivé a
jiné nealkoholické nápoje, minerální vody, ovocné a
zeleninové šťávy a nápoje z nich, mošty, sirupy,
koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů a
ochucených minerálních vod; (33) alkoholické nápoje
všeho druhu-zejména vína, lihoviny, likéry, např. vína
hroznová a ovocná, lihoviny řezané a ušlechtilé destiláty,
vč. macerátů a výluhů, vinné, ovocné, bylinné, zeleninové
a obilné destiláty; (35) reklamní a inzertní činnost.

(540)

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 119217

O 125688

O 128806

O 131772

O 132093

O 133844

05.02.1997

24.09.1997

29.12.1997

10.04.1998

23.04.1998

24.06.1998

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

05.02.1997

24.09.1997

29.12.1997

10.04.1998

23.04.1998

24.06.1998

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

VITIS trade, s.r.o., Sásovská cesta 41, Bánská Bystrica,
Slovenská republika

EMC SERVIS, s.r.o., Dobrovského 22B, Olomouc,
Česká republika

MAGNUS s.r.o., Václavské náměstí 9, Ústí nad Labem,
Česká republika

WTM s.r.o., U dubu 53, Praha 4, Česká republika

Ing. Tomáš Novák, Pod Parukářkou 8, Praha 3, Česká
republika

I-THERM, spol. s r.o., Náves svobody 22, Olomouc,
Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

17.06.1998

15.09.1999

16.12.1998

12.05.1999

14.06.2000

16.06.1999

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

05.02.2007

24.09.2007

29.12.2007

10.04.2008

23.04.2008

24.06.2008

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226487

226498

226507

226508

226521

(540)

(540)

SVÍCE

OLDESLOER

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

32, 33, 35

7, 9, 11, 35, 37, 41, 42

10, 42

41

35, 41

37, 42

(590) Barevná

(740)

(740)

(740)

(740)

Mgr. Machatová Marcela, patentový zástupce, DMH-
patentová a známková kancelář, Pospíšilova 2, Praha 3

Ing. Kučera Zdeněk, Padělky 548 (P.O.BOX 92), Slušovice

JUDr. Michalec Jan, Dlouhá 5, Ústí nad Labem

Ing. Soukup Petr, Patentová kancelář, Švédská 3, Olomouc

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(32) nealkoholické nápoje všeho druhu-zejména šumivé a
jiné nealkoholické nápoje, minerální vody, ovocné a
zeleninové šťávy a nápoje z nich, mošty, sirupy,
koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů a
ochucených minerálních vod; (33) alkoholické nápoje
všeho druhu-zejména vína, lihoviny, likéry, např. vína
hroznová a ovocná, lihoviny řezané a ušlechtilé destiláty,
vč. macerátů a výluhů, vinné, ovocné, bylinné, zeleninové
a obilné destiláty; (35) reklamní a inzertní činnost.

(7) stroje, motory; (9) aparáty a přístroje vědecké,
geodetické, fotografické, optické, přístroje pro měření,
vesměs neobsahující programovatelné systémy s procesory,
pamětí, programovým softwarovým vybavením pro
ukládání údajů do paměti a pro jejich uchovávání; (11)
přístroje pro osvětlení, topení, chladící, ventilace, sanitární
zařízení; (35) propagační činnost, pomoc při řízení
obchodní činnosti; (37) stavebnictví, opravy, instalační
služby; (41) výchova, školení; (42) rešerše vědecké a
průmyslové, programování počítači, služby inženýrů, kteří
jsou pověřeni odhadem, ocenění, rešerší a vypracováním
zpráv.

(10) zařízení k lékařským účelům a pro tělesně postižené

osoby; (42) projekce nábytku.

(41) výchovná, zábavní, produkční a agenturní činnost v
oblasti kultury.

(35) propagační činnost; (41) vydavatelská činnost.

(37) montáže, servis údržba a opravy zařízení a měřící a
regulační techniky uvedené ve tř. 11, investorsko-
inženýrská činnost ve výstavbě, provádění inženýrských
staveb včetně technické vybavenosti sídlištních celků; (42)
projekční činnost v oblasti vytápění, klimatizace a
vzduchotechniky, včetně vypracování projektů a software
pro měření, regulaci tepla a optimalizaci provozu
tepelných zdrojů, revize vyhrazených technických zařízení
uvedených ve tř.11, monitorování a provozování
tepelných zdrojů, např. kotelen a výměníkových stanic,
měření emisí pro malé a střední zdroje tepla.

(540)

(540)

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

O 135056

O 136673

O 136937

O 139831

05.08.1998

08.10.1998

15.10.1998

04.02.1999

24.02.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

05.08.1998

08.10.1998

15.10.1998

04.02.1999

24.02.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

LAGUNA MEDIA s.r.o., Žitná 30/571, Praha 2, Česká
republika

JAN BECHER - KARLOVARSKÁ BECHEROVKA,
a.s., T.G. Masaryka 57, Karlovy Vary, Česká republika

WTM s.r.o., U dubu 53, Praha 4, Česká republika

Společnost estetické chirurgie, s.r.o., Na Příkopě
17, Praha 1, Česká republika

THE CARTOON NETWORK LP, LLLP, One CNN
Center, Atlanta, Spojené státy americké, Georgia

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

15.09.1999

14.06.2000

12.01.2000

12.01.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

05.08.2008

08.10.2008

15.10.2008

04.02.2009

24.02.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226527

226564

226567

226664

226689

(540)

(540)

KRYSTAL

PRAŽSkÝ FIAKR

(511)

(511)

(511)

(511)

8, 9, 16, 18, 25

32, 33, 35

32, 41

5, 35, 36, 42

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Reichel Pavel, Lopatecká 14, Praha 4

JUDr. Čermák Karel, Čermák, Hořejš, Vrba - advokátní a
patentová kancelář, Národní 32, Praha 1

Ing. Forejt Antonín, U  Mrázovky 8d, Praha 5

JUDr. Kalenský Petr, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(8) přístroje pro tělesnou a kosmetickou péči, zejména
mechanické a elektrické holicí strojky, holičské a
kadeřnické náčiní, neceséry pro holicí náčiní, nůžky na
nehty, soupravy pro manikuru; (9) nosiče informací všeho
druhu, zejména pro záznam zvuku a obrazu, například
audiokazety, videokazety, kompaktní disky; (16)
tiskoviny, například časopisy, knihy, fotografie, psací
náčiní a kancelářské potřeby; (18) kůže a koženka,
výrobky z kůže a koženky, například kabelky, batohy,
cestovní kabely a neceséry spadající do této třídy, drobná
kožená galanterie, například náprsní tašky, peněženky,
pouzdra, klíčenky, kufry, deštníky, slunečníky, hole; (25)
oděvy z kůže a koženky, sportovní oděvy a obuv.

(32) nealkoholické nápoje; (33) alkoholické nápoje; (35)
propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obch.
činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce.

(32) nealkoholické nápoje všeho druhu; (41) výchovná a

zábavní činnost, produkční a agenturní činnost v oblasti
kultury.

(5) výrobky lékárnické; (35) zprostředkování v oblasti
obchodu a služeb; (36) pronájem nemovitostí, bytů a
nebytových prostor; (42) péče léčebná, hygienická a
kosmetická, služby kliniky palstické chirurgie a lékařské
estetiky, otorinolaryngologie, ultrazvuková liposukce,
laserová terapie, dermatologie, korektivní dermatologie,
estetická stomatologie, lékařská kosmetologie, kadeřnictví,
manikura, pedikura, prodlužování a zhušťování vlasů,
služby salonů krásy.

(9) diapozitivy; (16) papírnické listy zabalené a jednotlivé
listy, poznámkové podložky, podložky pod listy, pořadače,
fascikly, balicí materiály papírové, jmenovitě obaly,
krabice, pytle, náborové materiály a nálepky, písmena,
číslice, značky a obrázky, tištěná periodika, fotografie,
plakáty, obtisky (dekalkomanie), tiskoviny, tištěné
reprodukce, jmenovitě litografické tisky, obrazy, malby,
malířská plátna, knihy, ročenky, katalogy, kalendáře, alba
k prohlížení, deníky, knihvazačské materiály, potřeby pro
umělce, jmenovitě kreslicí uhle a pastely, malířské štětce,

(540)

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

O 140374

O 140426

O 140427

O 141052

25.02.1999

25.02.1999

19.03.1999

24.03.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

25.02.1999

25.02.1999

19.03.1999

24.03.1999

(730)

(730)

(730)

THE CARTOON NETWORK LP, LLLP, One CNN
Center, Atlanta, Spojené státy americké, Georgia

THE CARTOON NETWORK LP, LLLP, One CNN
Center, Atlanta, Spojené státy americké, Georgia

DOT diagnostics, s.r.o., Ruzyňská 16, Praha 6, Česká
republika

(442)

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

17.05.2000

15.03.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

25.02.2009

25.02.2009

19.03.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

226694

226695

226727

226748

(511)

(511)

(511)

(511)

9, 16, 21, 25, 41

41

41

5, 9, 10

(740)

(740)

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)

modelovací a formovací pasty, modelovací a formovací
hlína, psací a kreslicí náčiní, jmenovitě pera, tužky,
markery, mazací gumy, pravítka, kompasy pro rýsování,
tiskařské bloky, typy a štočky, malířské šablony, učební a
školní potřeby, jmenovitě knihy, příručky, brožury, řádné
hrací karty, papírové ozdoby na dárky, pozvánky, dárkové
balení (papírové), papírové stuhy, papírové mašle, nálepky
a lepicí pásky, psací desky s klipsem, poznámkové či
záznamové bloky, pohledy, obálky, pečetítka a opravné
tekutiny, knihy určené k vybarvení a sešití, malířské sady,
barevné knihy, barevné poštovní lístky, akcidenční sazby
a/nebo kartony používané při maloprodeji a jeho
propagaci, papírové servítky, papírové stolní ubrusy,
známková alba, penály na tužky, pouzdra pro pera,
papírové ozdoby na dorty, plakátovací desky a magnetické
desky školní, praporky; (21) koše na odpadový papír,
papírové tácky, papírové hrníčky; (25) oděvy, obleky,
stávkové zboží, ponožky, punčochy, spodní prádlo, šortky,
košile, blůzy, kabátky, samostatné kalhoty, kalhoty, sukně,
šaty, bundy, kabáty, kabáty do deště, pláštěnky, overaly,
vesty, punčocháče, pletené zboží k nošení, šátky, šály,
čepice, klobouky, čepice nebo čelenky se stínítkem,
dámské róby, koupací pláště, oblečení pro děti a batolata,
náprsenky, společenské úbory, sportovní oblečení, oblečení
pro volný čas, oblečení pro spaní, svetry, pletené svetry,
nátělníky, opasky, zástěry, přiléhavé kalhoty, džíny,
trikoty, plavecké oděvy, manžety, textilní kapesníky,
rukavice, kravaty a šátky, pokrývky hlavy, síťky na vlasy,
pásky do vlasů, spodní kalhotky; (41) vzdělávací služby,
zábavní služby, včetně tvorby televizních programů a
programů pro kabelovou televizi, produkce filmů, jevištní
produkce, publikace knih, pořádání atletických přeborů a
živých zábavních produkcí.

(41) vzdělávací služby, služby zábavní, včetně služeb
televizní a kabelové produkce, filmových produkcí,
jevištních produkcí, vydávání knih, uspořádání atletických
událostí a živých představení.

(41) vzdělávací služby, služby zábavní, včetně služeb
televizní a kabelové produkce, filmových produkcí,
jevištních produkcí, vydávání knih, uspořádání atletických
událostí a živých představení.

(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
prostředky, výrobky pro hubení škodlivých zvířat,
fungicidy, herbicidy; (9) přístroje a nástroje vědecké,
námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické,
přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu
(inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování, spadající do
této třídy, přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku
nebo obrazu, magnetické nosiče zvukových záznamů,
přístroje pro zpracování informací a počítače; (10)
fotometry, automatické analyzátory pro biochemické
laboratoře, elektroforézy, plamenové fotometry pro
biochemické laboratoře, koagulometry pro biochemické a
hematologické laboratoře, centrifugy, soupravy pro
klinickou biochemii, proužková diagnostika, přístroje a
nástroje chirurgické, zubní a veterinářské, umělé údy, oči,
zuby, ortopedické potřeby, materiál na sešívání ran.

(540)

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 141247

O 142120

O 143309

O 144452

O 144455

O 144477

22.04.1999

28.05.1999

30.06.1999

30.06.1999

30.06.1999

22.07.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

(320)

22.04.1999

19.04.1999

30.06.1999

30.06.1999

30.06.1999

22.07.1999

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Pragofit a.s., Karlovo náměstí 31/555, Praha 2, Česká
republika

JAN BECHER - KARLOVARSKÁ BECHEROVKA
a.s., T. G. Masaryka 57, Karlovy Vary, Česká republika

Saskatchewan Wheat Pool, 2625 Victoria Avenue,
Regina, Kanada

Krahulík - MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., Krahulčí
10, Telč, Česká republika

Krahulík - MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., Krahulčí
10, Telč, Česká republika

Hearst Communications, Inc., 959 Eighth Avenue,
New York, Spojené státy americké, New York

Lias EUDUR, s.r.o., Na Vyhlídce 53, Karlovy Vary,
Česká republika

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

(442)

17.05.2000

17.05.2000

17.05.2000

17.05.2000

17.05.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

24.03.2009

22.04.2009

28.05.2009

30.06.2009

30.06.2009

30.06.2009

22.07.2009

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

226841

226951

227021

227022

227024

227048

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

KV 15

THE POOL

BARBI

BEZÉČKA

COSMOGIRL!

LIADUR

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

8, 9

33

31, 35, 36, 39

29

29

16

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

Ing. Soukup Petr, Patentová kancelář, Švédská 3, Olomouc

JUDr. Čermák Karel, Čermák, Hořejš, Vrba - advokátní a
patentová kancelář, Národní 32, Praha 1

JUDr. Trojan Oldřich, Lovells, Slovanský dům, Na
Příkopě 22, Praha 1

Ing. Sedlák Jiří, Pražská 58, České Budějovice

Ing. Sedlák Jiří, Pražská 58, České Budějovice

JUDr. Trojan Oldřich, Lovells, Slovanský dům, Na
Příkopě 22, Praha 1

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(8) ruční nářadí (kleště, šroubováky, kladívka); (9)
svinovací metry, šuplery, měřítka, vodní váhy, úhloměry.

(33) lihoviny.

(31) semena a zrno pro zemědělské použití, zejména
registrované, komerční a certifikované obilniny, polní
plodiny, travinná píce, travní a zahradní semena, luštěniny,
píce, olejnatá semena, hrách, boby, čočka, hořčičná
semena, semenec, slunečnicová semena, proso, směs "ptačí
zob"; (35) zprostředkovatelská činnost týkající se nákupu a
prodeje a provádění prodeje pro jiné v oblasti semen a zrna,
zejména registrovaných, komerčních a certifikovaných
obilnin, polních plodin, travinné píce, travních a
zahradních semen, luštěnin, píce, olejnatých semen,
hrachu, bobů, čočky, horčičných semen, semence,
slunečnicových semen, prosa, směsi "ptačí zob", marketing
prodeje obilnin, zrnin, olejnatých semen a speciálních
plodin v zastoupení třetích osob a společnosti,
zprostředkovatelská činnost týkající se nákupu a prodeje a
provádění prodeje pro jiné v oblasti chemikálií, zejména
herbicidů, insekticidů, rodenticidů (přípravků proti
hlodavcům) a k úpravě a ošetřování semen,
zprostředkovatelská činnost týkající se nákupu a prodeje a
provádění prodeje pro jiné v oblasti zemědělských výrobků
a skladovacích prostor, zprostředkovatelská činnost
týkající se nákupu a prodeje a provádění prodeje pro jiné v
oblasti zemědělské techniky, zejména podavačů zrna,
postřikovačů, rozmetacích strojů, zařízení na úpravu a
ošetřování semen, motorů, drtičů krmiva, zařízení na
krmení dobytka; (36) prodej prostor ke skladování obilí;
(39) skladování obilí, přeprava obilí a poskytování
přepravních služeb, provoz dopravníků a výtahových

systémů na obilí, přepravní služby, zejména nákladní nebo
železniční vozy pro přepravu obilí, dodávání obilnin, zrnin,
olejnatých semen a speciálních plodin jako dodavatel v
čase a místě určeném kupujícím.

(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, konzervy masové, rybí a zeleninové.

(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, konzervy masové, rybí a zeleninové.

(16) periodika, časopisy, magazíny, tiskoviny.

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

O 145112

O 145672

O 145673

O 153246

10.08.1999

10.08.1999

20.03.2000

(220)

(220)

(220)

(320)

(320)

(320)

10.08.1999

10.08.1999

20.03.2000

(730)

(730)

(730)

EPCOS s.r.o., Uničovská 2, Šumperk, Česká republika

EPCOS s.r.o., Uničovská 2, Šumperk, Česká republika

COMPAGNIE GERVAIS DANONE (societé
anonyme), 126-130, rue Jules Guesde, Levallois-Perret,
Francie

(442)

(442)

(442)

14.06.2000

14.06.2000

14.06.2000

(151)

(151)

(151)

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

(180)

(180)

(180)

10.08.2009

10.08.2009

20.03.2010

(111)

(111)

(111)

227079

227080

227135

(540)

(540)

EPCOS

PROBUZENÍ

(511)

(511)

(511)

(511)

19, 37, 39, 40, 42

6, 42

6, 42

29, 30

(590) Barevná

(740)

(740)

(740)

(740)

Zeman Petr, patentový zástupce, U porcelánky 1012,
Chodov

JUDr. Kunz Oto, Advokátní kancelář, V tůních 3, Praha 2

JUDr. Kunz Oto, Advokátní kancelář, V tůních 3, Praha 2

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou 12,
Praha 7

(510)

(510)

(510)

(510)

(19) stavební materiály a stavební hmoty, zejména betony
a betonové prefabrikáty pro svislé i vodorovné stavební
konstrukce, střešní krytiny, tvarovky a jiné stavební prvky
z nekovových materiálů, stavební systémy, betonové a jiné
nekovové výrobky pro inženýrské stavby, dopravní stavby
a pozemní stavby včetně montovaných; (37) práce zemní,
betonářské, zednické, dlaždičské, montážní, obkladačské a
jiné stavební, provádění terénních úprav; (39) skladování
surovin, stavebních hmot a stavebních materiálů, pozemní
přeprava hmot, materiálů a osob; (40) zpracování
stavebních hmot, výroba betonů, barvení stavebních hmot
a stavebních materiálů, opracování stavebních materiálů;
(42) projekční, konstrukční, technologické a revizní práce
ve stavebnictví a průmyslu stavebních hmot a stavebních
materiálů, výzkum, vývoj a poradenství v oboru stavebních
hmot, stavebních materiálů, stavebních systémů a
stavebních technologií, včetně technologií výroby
stavebních hmot a stavebních materiálů.

(6) ferrity; (42) vývoj v oblasti ferritů.

(6) ferrity; (42) vývoj v oblasti ferritů.

(29) maso, ryby, šunka, drůbež, zvěřina, uzeniny, sušené,
konzervované a/nebo vařené ovoce a zelenina, kompoty,
džemy, ovocné pyré, želé, polévky a polévkové krémy,
konzervovaná jídla obsahující zčásti nebo zcela maso, ryby,
šunku, drůbež, zvěřinu a/nebo uzeniny, hotová, sušená,
vařená, konzervovaná, zmrazená jídla, částečně nebo zcela
připravená z masa, ryb, šunky, drůbeže, zvěřiny a/nebo
uzenin, sladké nebo slané předkrmy a pochutiny na základě
ovoce nebo zeleniny jako například brambor, ochucených
nebo přírodních, bramborové lupínky, směsi sušeného
ovoce, olejnaté plody zejména připravené ořechy a oříšky
jako například burské ořechy a kešu ořechy, malé uzenářské
výrobky jako předkrmy a pochutiny, mléko, mléka v
prášku, ochucené zahuštěné mléko a šlehané mléko, mléčné
výrobky jmenovitě: mléčné dezerty, jogurty, jogurtové
nápoje, pěny, krémy, krémové dezerty, smetana, máslo,
sýrové a tvarohové hmoty, sýry, zrající sýry, zrající
plísňové sýry, čerstvé nezrající sýry, sýry v solném
roztoku, tvaroh, sýry vyráběné v nádobách na odkapávání,
čerstvé sýry prodávané v tuhé, polotuhé či kapalné formě,
přírodní nebo ochucené, nápoje vyrobené převážně z mléka
nebo mléčných výrobků, nápoje tvořené přvážně z
mléčných fermentů, mléčné nápoje obsahující ovoce,
přírodní nebo ochucené kysané mléčné výrobky, jedlé
oleje, olivový olej, jedlé tuky; (30) káva, čaj, kakao,
čokoláda, cukr, rýže, rýžové burizony, tapioka, mouka,
koláče a záviny (sladké nebo slané), pizzy, těstoviny
přírodní nebo ochucené a/nebo plněné, přípravky z obilnin,
snídaňové cereálie, hotová jídla částečně nebo zcela
připravená z těstovin, hotová jídla částečně či zcela
připravená z těsta, chléb, suchary, sušenky (sladké nebo
slané), oplatky, vafle, dorty, cukrářské výrobky, všechny
tyto výrobky samotné a/nebo s polevou a/nebo s náplní
a/nebo ochucené, slané nebo sladké předkrmy a pochutiny
obsahující těsto k výrobě pečiva, sušenek či cukroví,
cukrovinky, zmrzliny, zmrzliny složené zcela či z části z
jogurtu, mražené krémy, sorbety (zmrzliny), mražené
jogurty (zmrzliny), mražené ochucené vody, med, sůl,
hořčice, ocet, omáčky (k ochucení), sladké omáčky,
omáčky na těstoviny, koření - vše v rámci této třídy.

(540)
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95048, 101162, 107766, 154135, 154228, 154334, 159632, 159740, 159776, 159841, 159967, 160205, 160261, 160263, 160340,
160359, 161178, 161427, 164801, 165542, 167653, 168044, 168266, 168771, 168889, 168890, 168960, 169013, 169090, 169091,

169092, 169093, 169094, 169171, 169440, 169456, 169819, 170515, 170661, 171556

ÚŘEDNÍ ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ

PŘEHLED
 obnov ochranných známek

Číselný přehled
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 21632

O 21316

O 191

O 21180

O 21615

O 22153

06.04.1920

04.05.1920

23.07.1949

25.01.1960

22.04.1960

30.07.1960

27.03.1970

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Gillette U.K. Limited, Isleworth, Middlesex,
Velká Británie

Driver-Harris Company (společnost podle
zákonů státu New Jersey), 308 Middlesex
Street, Harrison, Spojené státy americké, New
Jersey

SKLOEXPORT akciová společnost v likvidaci,
Tř. 1.máje 52, Liberec, Česká republika

ISTROCHEM, akciová spoločnosť, Nobelova
34, Bratislava, Česká republika

ISTROCHEM, akciová spoločnosť, Nobelova
34, Bratislava, Slovenská republika

Cembrit Moravia, a.s., Příčná 26, Šumperk,
Česká republika

SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., 5-33,
Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, Japonsko

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

06.04.1920

04.05.1920

23.07.1949

03.01.1960

17.03.1960

03.06.1960

18.03.1970

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

06.04.2010

04.05.2010

23.07.2009

03.01.2010

17.03.2010

03.06.2010

18.03.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

95048

101162

107766

154135

154228

154334

159632

Obnovy ochranných známek

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

VALET

NICHROME

SULFENAX

POLONIT

SUMILIZER

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

8

9

21

1, 3, 5, 13, 22

1, 5, 13, 19

19

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

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

JUDr. Sodomka Jaroslav, U Prašné brány 3, Praha 1

Tichá Laura, Známková kancelář Praha, v.o.s.,
p.o.box 46, Praha 5

Tichá Laura, Známková kancelář Praha, v.o.s.,
p.o.box 46, Praha 5

JUDr. Krásná Zita, Marešova 14, Brno

JUDr. Jan Matějka, Národní 32, Praha 1

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(8) nožířské zboží.

(9) odporový drát.

Sklo a skleněné zboží všeho druhu.

Chemické výrobky všeho druhu, zejména umělá
vlákna, trhaviny, prostředky na ochranu rostlin a
proti živočišným škůdcům, gumárenské chemikálie,
insekticidní umělá hnojiva, bělící hlinka.

Chemické výrobky všeho druhu, zejména umělá
vlákna, trhaviny, prostředky na ochranu rostlin a
proti živočišným škůdcům, gumárenské chemikálie,
insekticidní umělá hnojiva, bělící hlinka.

(19) osinkocementové zboží všeho druhu.

(1) chemické výrobky pro průmyslové a vědecké
účely, chemické výrobky pro fotografii,
zemědělství, zahradnictví a lesnictví, pryskyřice
umělé, plastické hmoty v surovém stavu (v prášku,
v pastách nebo tekutém stavu), půdní hnojiva
přírodní a umělá, hasicí prostředky, prostředky pro
kalení a pro svařování, chemické prostředky pro
konservování potravin, třísloviny, průmyslová

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 44128

O 44100

O 44117

O 44048

O 44309

O 44757

18.05.1970

17.06.1970

09.07.1970

19.10.1970

08.03.1971

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

Víno Mikulov, akciová společnost, Průmyslový
areál 1220, Mikulov, Česká republika

SUMITOMO CHEMICAL CO.LTD., Kitahama
4-Chome, Chuo-Ku, OSAKA, Japonsko

P.T.C. BRANDS, INC., společnost zřízená
podle zákonů státu Delaware, Concord Plaza,
3411 Silverside Road, 204B Weldi, Wilmington,
Spojené státy americké, Delaware

STROJTEX a.s., Sylvárov 22, Dvůr Králové nad
Labem, Česká republika

JITEX Písek a.s., U vodárny 1506, Písek, Česká
republika

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

12.03.1970

13.03.1970

03.03.1970

19.10.1970

27.10.1970

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

12.03.2010

13.03.2010

03.03.2010

20.05.2010

27.10.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

159740

159776

159841

159967

160205

(540)

(540)

SUMIKATHENE

TIJUANA SMALLS

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

1

33

1

34

6, 7, 9, 11, 12, 19, 42

18, 25, 26, 39

(740)

(740)

(740)

Langrová Irena, Riegrova 1, Plzeň

JUDr. Jan Matějka, Národní 32, Praha 1

JUDr. Čermák Karel, Čermák, Hořejš, Vrba -
advokátní a patentová kancelář, Národní 32, Praha
1

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

pojidla.

(33) přírodní víno bílé.

(1) chemické výrobky pro průmyslové a vědecké
účely, chemické výrobky pro fotografii,
zemědělství, zahradnictví a lesnictví, pryskyřice
umělé, plastické hmoty v surovém stavu (v prášku,
v pastách nebo tekutém stavu), půdní hnojiva
přírodní a umělá, hasicí prostředky, prostředky pro
kalení a pro svařování, chemické prostředky pro
konservování potravin, třísloviny, průmyslová
pojidla.

(34) tabák, surový nebo zpracovaný včetně
doutníků, potřeby pro kuřáky, zápalky.

Mísící komory pro mísení vlnařských směsí ve
vločce Svinovací hlavy k mykacím strojům Sázecí
stroje kulatých i plochých hrotů do česacích lišt
Mechanicko-pneumatické stroje na čištění kanet od
zbytků příze Měřící, navíjecí a skládací stroje
textilní metráže Stroje na zmnožování, navíjení a
řezání buničité vaty Poloautomatické stroje na
výrobu dámských vložek Různé pomocné stroje,
přístroje a zařízení podle přímé dohody s
odběratelem Náhradní díly pro textilní stroje,
přístroje a zařízení Jednotková zařízení na odsávání
mykacích strojů Jednotková zařízení na odsávání
přetržených přástů na dopřádacích strojích Pojízdná
zařízení na odsávání a ofukování dopřádacích strojů
Kovové palety, přepravky, dílenské bedničky a
přádní konve Kovové nebo kombinované nástavby
na dřevěné palety prosté Dílenské vozíky a vozíky
na osnovní vály Pojízdné plošiny pro palety nebo
regály pro vybavení skladů Hydraulické zvedací
rampy pro namuelní nebo elektrický pohon
Hydraulické stahovače Zdvojené podlahy s
nastavitelnou výškou meziprostoru pro vybavení
výpočetních středisek, televizních a rozhlasových
studií, ústředen, velínů ap. Technické a poradenské
služby

Pletené ošacení: vesty, pulovery, polokošile,
kojenecké soupravy, bluzony, kabátky, skampola,
plavky, trenýrky, sportovní ošacení, tepláky.
Pletené oděvy: kalhoty, saka, pláště, obleky,
kostýmy, šaty, komplety, halenky, sukně.  Pletené
prádlo: kalhotky, košilky, kombiné, spodničky,
soupravy, košile, rozhalenky, spodky, noční košile,
pyžama, nátělníky, bokovky, podprsenky. Drobné
pletené výrobky: pletené rukavice, palečnice, šály,
šátky, čepice.  Punčochové výrobky: punčochy,
podkolenky, ponožky, punčochové kalhotky.
Výrobky z pletených kožešin: kožešinové pláště,
paleta, límce, vesty, autopláště, vložky do plášťů,
nánožníky.  Záclony, tyly, krajkoviny, výšivky,
krajky.  Služby: zásilková služba

(540)

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 44970

O 44435

O 44555

O 44930

O 44116

O 44226

16.04.1971

20.04.1971

31.05.1971

02.06.1971

15.12.1972

25.05.1973

15.05.1981

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

SLOVAK INTERNATIONAL TABAK, akciová
společnost S.I.T., Mlynské Nivy č.54, Bratislava,
Slovenská republika

Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands
Road, Weybridge,Surrey, Velká Británie

Bank of America, National Association,
Charlotte, Spojené státy americké, North Carolina

ALPA, s.r.o., Hornoměstská 378, Velké Meziříčí,
Česká republika

Sumitomo Chemikal Co.,Ltd., společnost
podle zákonů japonských, Kitahama 4-chome,
Chuo-ku, Osaka, Japonsko

FUJI PHOTO FILM CO., LTD., Nakanuma,
Minami Ashigara-shi, Kanagawa, Japonsko

VICTOR COMPANY OF JAPAN,LIMITED,
No.12,3-chome,Moriya-cho, Kanagawa-
ku,Yokohama City, Japonsko

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

31.12.1970

17.06.1970

29.07.1970

18.12.1970

13.03.1970

23.04.1970

18.03.1980

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

31.12.2010

17.06.2010

29.07.2010

18.12.2010

13.03.2010

23.04.2010

18.03.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

160261

160263

160340

160359

161178

161427

164801

(540)

(540)

(540)

(540)

FÉNIX

SOBRANIE

BANKAMERICARD

EVATATE

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

34

34

16, 36

3, 5

1

1, 9

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Růžička Michal, CSc., Rott, Růžička a
Guttmann, patentová, známková a právní kancelář,
Nad Štolou 12, Praha 7

Mgr. Petra de Brantes, KOREJZOVÁ & SPOL.
Advokátní a patentová kancelář, Spálená 29, Praha
1

JUDr. Jan Matějka, Národní 32, Praha 1

JUDr. Jan Matějka, Národní 32, Praha 1

JUDr. Jan Matějka, Národní 32, Praha 1

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

Cigary (doutníky).

Cigarety a dýmkový tabák.

Tiskoviny, tištěné formuláře, knihy, úvěrové a
indentifikační průkazy, formuláře žádostí, formuláře
dodacích listů a účtů, příručky informační a
instrukční, náborové vývěsky, seznamy, reklamní
cedule, reklamní materiály, programy výpočetních
strojů, oznámení, poštovní skládací obálky, smluvní
vzory, depositní stvrzenky, tiskací razítka, obaly a
pouzdra z plastických hmot, formuláře výkazů,
periodika, papír a výrobky z papíru, lepenka a
kartonážní výrobky, časopisy, výrobky knihařské,
fotografie, psací potřeby, kancelářská lepidla,
potřeby pro umělce, štětce, psací stroje a
kancelářské potřeby (s výjimkou nábytku), učební a
školní potřeby, potřeby a pomůcky, hrací karty,
štočky, služby bankovní, úvěrové a investiční,
služby na úvěrové průkazy, služby pojišťovací.

Výrobky voňavkářské, kosmetické, mýdla všeho
druhu.

(1) chemické výrobky pro průmyslové a vědecké
účely, chemické výrobky pro fotografii,
zemědělství, zahradnictví a lesnictví, pryskyřice
umělé, plastické hmoty v surovém stavu (v prášku,
v pastách nebo tekutém stavu), půdní hnojiva
přírodní a umělá, hasicí prostředky, prostředky pro
kalení a pro svařování, chemické prostředky pro
konservování potravin, třísloviny, průmyslová
pojidla.

Fotokamery, kinokamery, fotografický citlivý
materiál, zejména fotografické filmy.

(540)

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 51576

O 52876

O 57026

O 56983

O 57495

O 58086

07.12.1983

27.04.1990

14.11.1990

15.07.1991

22.10.1991

18.11.1991

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

I.W.S. Nominee Co.,Ltd., Valley Drive, Ilkley,
West Yorkshire, Velká Británie

Lubor Kot, Bubenečská 53/496, Praha 6, Česká
republika

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS)
INC., 1209 Orange Street, Wilmington, Spojené
státy americké, Delaware

Poličské strojírny, akciová společnost,
Polička, Česká republika

Kimberly-Clark Corporation, 401 North Lake
Street, Neenah, Spojené státy americké, Wisconsin

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

03.04.1980

26.02.1990

13.02.1990

16.05.1990

23.07.1990

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

03.04.2010

26.02.2010

13.02.2010

16.05.2010

23.07.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

165542

167653

168044

168266

168771

168889

(540)

(540)

MISTY

SCOTTEX

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

9

24

8, 19, 31

34

7, 9, 11, 13, 37

3, 5, 16

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

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. Traplová Jarmila, Advokátní a patentová
kancelář Traplová, Hakr, Kubát, Přístavní 24,
Praha 7

RNDr. Halaxová Zdeňka, TETRAPAT, Ostružnická
5, Olomouc

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

Vědecké, navigační, zaměřovací elektrické přístroje
a zařízení (včetně bezdrátových), filmové, optické,
vážicí, signalizační, kontrolní, zabezpečovací a
vyučovací přístroje a zařízení, peněžní automaty
nebo automaty uváděné v činnost vhozením mince
nebo známky, simulátory mluvené řeči, kontrolní
pokladny, počítací stroje, magnetická záznamová a
reprodukční videozařízení, videopásky, videopásky
v cívkách, videodesky pro magnetická záznamová a
reprodukční videozařízení, předem nahrané
videopásky, videopásky v kazetách a videodesky
pro magnetická záznamová a reprodukční
videozařízení.

(24) textilní kusové zboží a textilní výrobky.

Akvarijní nádrže, akvarijní ryby a rostliny, krmivo
pro akvarijní ryby, potřeby pro akvaristy jako např.
síťky na lovení ryb, nabírací zvony, odkalovače,
škrabky na řasy, škrtítka na vzduchové rozvody.

Tabák, cigarety, kuřácké výrobky.

Vzduchotechnické prvky a zařízení jako jsou
regulátory tlaku, škrtící ventily, rozváděče, tlakové
maznice, čističe vzduchu, pneumatické válce,
rychloupínací ventily, pneumatické upínací válce
rotační; Zařízení pro výrobu stlačeného čistého
vzduchu bez mechanických nečistot a oleje, včetně
náhradních dílů a servisní služby; Pneumatická
upínací sklíčidla, včetně náhradních dílů; Vrtačková
sklíčidla různých rozměrů; Díly pro automobilový
průmysl, jako např.: - elektromagnetické houkačky,
zejména válcové nálože a karnevalové efekty -
úplná hlava řídící tyče; Civilní pyrotechnické
výrobky, zejména válcové nálože a karnevalové
efekty.

(3) mýdlo, kosmetické přípravky; (5) zdravotnické
a toaletní potřeby, zdravotnické přípravky pro
osobní hygienu, desinfekční přípravky; (16) papír,
lepenka a zboží vyrobené z těchto materiálů,
neobsažené v jiných třídách, výrobky ze
zdravotnického papíru, zejména toaletní papír,
papírové ručníky, papírové ubrousky a kosmetické
ubrousky (papírové kapesníky).

(540)

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 57571

O 57572

O 58237

O 58613

O 58067

O 58068

18.11.1991

09.12.1991

20.12.1991

03.01.1992

03.01.1992

03.01.1992

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

THE OUTWARD BOUND TRUST, Plumtree
Court, London, Velká Británie

THE OUTWARD BOUND TRUST, Plumtree
Court, London, Velká Británie

SK Global Company Limited, Suwon City,
Kyunggi-Do, Jižní Korea

INCOTEX, spol. s r.o., Hybešova 42, Brno, Česká
republika

INCOTEX, spol. s r.o., Hybešova 42, Brno, Česká
republika

INCOTEX, spol. s r.o., Hybešova 42, Brno, Česká
republika

INCOTEX, spol. s r.o., Hybešova 42, Brno, Česká
republika

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

24.05.1990

24.05.1990

06.08.1990

17.09.1990

20.07.1990

20.07.1990

20.07.1990

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

24.05.2010

24.05.2010

06.08.2010

17.09.2010

20.07.2010

20.07.2010

20.07.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

168890

168960

169013

169090

169091

169092

(540)

(540)

(540)

(540)

OUTWARD BOUND

OXICLAR

MICROCLAR

CITYCLAR

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

41

41

24

11, 35

7, 11, 35, 37

7, 11, 35, 37

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

(740)

JUDr. Matějka Jan, Čermák, Hořejš, Vrba -
advokátní a patentová kancelář, Národní 32, Praha
1

JUDr. Matějka Jan, Čermák, Hořejš, Vrba -
advokátní a patentová kancelář, Národní 32, Praha
1

Patentservis Praha a.s., Jívenská 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

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(41) služby: vzdělávání, zábava a poradenství, vše
jako činnost mimo podnik.

(41) služby: vzdělávání, zábava a poradenství, vše
jako činnost mimo podnik.

(24) ložní přikrývky, bavlněné látky, krepové
látky, elastický tkaný materiál, látky imitující
zvířecí kůži, látky z konopí, pletené látky, lněné a
plátěné látky, textilní materiál, látky z umělé
hmoty (náhražky látek), ramiové látky, látky z
umělého hedvábí, hedvábí (látky), vlněné látky.

Stroje, zařízení a stavební celky zejména pro čištění
a úpravárenství odpadních vod. Služby v oblastech
obchodních, licenčních a kooperačních.

Stroje, zařízení a stavební celky zejména pro čištění
a úpravárenství odpadních vod. Služby v oblastech
obchodních, licenčních a kooperačních.

Stroje, zařízení a stavební celky zejména pro čištění
a úpravárenství odpadních vod. Služby v oblastech
obchodních, licenčních a kooperačních.

Stroje, zařízení a stavební celky zejména pro čištění
a úpravárenství odpadních vod. Služby v oblastech

(540)

(540)

(540)
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(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

(210)

O 58070

O 58071

O 58072

O 59392

O 58770

O 59443

O 58588

03.01.1992

03.01.1992

29.01.1992

26.03.1992

10.03.1992

27.04.1992

26.06.1992

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

(730)

INCOTEX, spol. s r.o., Hybešova 42, Brno, Česká
republika

INCOTEX, spol. s r.o., Hybešova 42, Brno, Česká
republika

UNITED FEATURE SYNDICATE, INC.,
společnost zřízená podle zákonů státu New
York, 200 Madison Avenue, 4th Floor, New York,
Spojené státy americké, New York

NIHON NOHYAKU CO., LTD., 2-5, Nihonbashi
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japonsko

ROLIMPEX spol. s r.o., Lázeňská 705, Vizovice,
Česká republika

KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., Three
Lakes Drive, Northfield, Spojené státy americké,
Illinois

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

20.07.1990

20.07.1990

20.11.1990

27.09.1990

26.11.1990

13.09.1990

20.07.1990

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

(180)

20.07.2010

20.07.2010

20.11.2010

27.09.2010

26.11.2010

13.09.2010

20.07.2010

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

169093

169094

169171

169440

169456

169819

170515

(540)

(540)

(540)

(540)

(540)

AGROCLAR

MINICLAR

SNOOPY

ORTUS

LUNCH BREAKS

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

7, 11, 35, 37

7, 11, 35, 37

7, 11, 35, 37

30

5

1, 5, 9, 17, 20, 21, 31,
35, 36, 37, 39, 42

29, 30

(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, Čermák, Hořejš, Vrba -
advokátní a patentová kancelář, Národní 32, Praha
1

JUDr. Matějka Jan, Čermák, Hořejš, Vrba -
advokátní a patentová kancelář, Národní 32, Praha
1

JUDr. Švorčík Otakar, Společná advokátní kancelář
Všetečka a partneři, Hálkova 2, Praha 2

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

(510)

obchodních, licenčních a kooperačních.

Stroje, zařízení a stavební celky zejména pro čištění
a úpravárenství odpadních vod. Služby v oblastech
obchodních, licenčních a kooperačních.

Stroje, zařízení a stavební celky zejména pro čištění
a úpravárenství odpadních vod. Služby v oblastech
obchodních, licenčních a kooperačních.

(30) káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo,
kávové náhražky, mouka a obilné výrobky určené k
lidské výživě, např. ovesné vločky apod., nápoje z
kávy, kakaa nebo čokolády, chléb, suchary a
sušenky, koláče, jemné pečivo a cukrovinky,
zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do
pečiva, sůl, hořčice, pepř, ocet, chuťové omáčky,
koření, led.

(5) miticidy a acaricidy.

Prodej ovoce, zeleniny, vína a lihovin; poradenská a
zprostředkovatelská činnost pro budování krmivové
základny agrokomplexu; prodej chemických
výrobků pro zemědělské účely / krmné přísady,
hnojiva, přísady do hnojiv, pesticidy, insekticidy/;
prodej výrobků z umělých hmot / obaly pro
potravinové zboží, nádoby, kanystry, molitan na
výrobu nábytku a izolační materiály/;
zprostředkovatelské služby v oblasti prodeje strojů a
nástrojů na výrobu plastů / vytlačovací stroje,
formy na plastové výrobky/; prodej
prefabrikovaných domků pro zemědělské, obchodní
a hotelové účely; prodej kopírovacích strojů, faxů,
telefonů a telefonních záznamníků; poskytování
hotelových služeb; zprostředkování turistických a
tématických zájezdů; dopravní a speditérské služby;
servisní služby pro osobní a nákladní automobily.

Balená jídla připravená ze směsi masa, drůbeže, sýrů,
kroket, omáček a/nebo desertů.

(540)
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(210)

(210)

(210)

O 58069

O 59479

O 57070

20.07.1992

03.12.1992

(220)

(220)

(730)

(730)

(730)

INCOTEX, spol. s r.o., Hybešova 42, Brno, Česká
republika

Alexander Marek, Luleč 14, Česká republika

InWear Group A/S, Raffinaderivej 10,
Copenhagen S, Dánsko

(151)

(151)

28.11.1990

05.03.1990

(180)

(180)

28.11.2010

05.03.2010

(111)

(111)

170661

171556

(540)

(540)

ECOFLUID

PART TWO

(511)

(511)

(511)

7, 11, 35

36, 39, 42

25

(740)

(740)

JUDr. Rott Vladimír, Rott, Růžička a Guttmann,
patentová, známková a právní kancelář, Nad Štolou
12, Praha 7

Patentservis Praha a.s., Jívenská 1273/1, Praha 4

(510)

(510)

(510)

Stroje, zařízení a stavební celky zejména pro čištění
a úpravárenství odpadních vod, služby v oblastech
obchodních, licenčních a kooperačních.

Služby hlavní a doplňkové cestovní kanceláře,
organizování turistických zájezdů, směnárenská
činnost, léčebné pobyty, zajišťování jízdenek,
letenek.

(25) oděvy, zejména kabáty, pláště, vesty, kalhoty,
spodky, košile, sukně, halenky, šortky, jeansy,
navlékací obleky, navlékací šaty, šaty, pracovní
pláště, T-košile, pulovry, svetry, nátělníky,
trenýrky, pánské plavky, dámské plavky, spodní
prádlo, dámské spodní kalhotky, punčochové
kalhoty, klobouky, čepice, rukavice, kapesníky,
šátky, šály, pásky, holiny, boty, domácí obuv.

(540)
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03.10.2000

03.10.2000

03.10.2000

12.09.2000

12.09.2000

31.08.2000

05.09.2000

29.09.2000

06.09.2000

03.10.2000

03.10.2000

29.09.2000

20.09.2000

03.10.2000

20.09.2000

20.09.2000

26.09.2000

19.09.2000

19.09.2000

05.09.2000

18.09.2000

03.10.2000

02.10.2000

02.10.2000

PŘEVODY OCHRANNÝCH ZNÁMEK

UNITED DISTILLERS P.L.C. (JOHN HAIG &
CO), Edinburgh, Scotland, GB

ISTROCHEM, štátny podnik, Bratislava, SK

ISTROCHEM, štátny podnik, Bratislava, SK

GENERAL CIGAR HOLDINGS, INC.,
společnost zřízená podle zákonů státu
Delaware, New York, US, NY

GCMM CO., INC., společnost zřízená podle
zákonů státu Delaware, New York, US, NY

Kimberly-Clark Tissue Company, Neenah, US,
WI

KRAFT FOODS, INC., Northfield, US, IL

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

Lapp Insulator Company, spol.zřízená podle
zákonů státu Delaware, LeRoy, US, NY

R-TECH a.s., Náchod, CZ

R-TECH a.s., Náchod, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKA, a.s.,
Praha 1, CZ

Rudolf Messingschlager, Baunach, DE

Investiční a poštovní banka, a.s., Praha 1, CZ

Investiční a poštovní banka, a.s., Praha 1, CZ

POLI INDUSTRIA CHIMICA S.p.A., Milano,
IT

ASOP, spol. s r.o. v likvidaci, Olomouc, CZ

ASOP, spol. s r.o. v likvidaci, Olomouc, CZ

Mladý svět, akciová společnost, Praha 7, CZ

QUATRO PLUS s.r.o., Praha 4 - Michle, CZ

T a G NUMIC v.o.s., Brno, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

United Distillers Limited, Edinburgh, Scotland,
GB

ISTROCHEM, akciová spoločnosť, Bratislava,
CZ

ISTROCHEM, akciová spoločnosť, Bratislava,
SK

GCMM CO., INC., společnost zřízená podle
zákonů státu Delaware, New York, US, NY

P.T.C. BRANDS, INC., společnost zřízená
podle zákonů státu Delaware, Wilmington, US,
DE

Kimberly-Clark Corporation, Neenah, US, WI

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

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

Lapp Insulator Company LLC (Delaware
limited liability company), LeRoy, US, NY

Rubena a.s., Hradec Králové, CZ

Rubena a.s., Hradec Králové, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

Československá obchodní banka, akciová
společnost, Praha 1- Nové Město, CZ

Sports Experts Gesellschaft m.b.H., Thalheim
bei Wels, AT

Československá obchodní banka, akciová
společnost, Praha 1- Nové Město, CZ

Československá obchodní banka, akciová
společnost, Praha 1- Nové Město, CZ

POLICHEM S.A., Luxembourg, LU

Ing. Zdeňka Šišková, Otnice, CZ

Ing. Zdeňka Šišková, Otnice, CZ

GOOD HARVEST spol. s r.o., Praha 4, CZ

EUROPRESS. kom. spol., Praha 5, CZ

TG NUMIC CZ, a.s., Brno, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

94872

154135

154228

159841

159841

168771

169819

170587

172350

172901

172902

172911

174585

175239

175249

175258

176127

176160

176161

176474

178118

178308

179906

179907

Číslo zápisu Dřívější majitel Nynější majitel S účinností
od:
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29.09.2000

20.09.2000

03.10.2000

03.10.2000

22.09.2000

06.09.2000

02.10.2000

27.09.2000

02.10.2000

06.09.2000

06.09.2000

20.09.2000

20.09.2000

20.09.2000

20.09.2000

20.09.2000

29.09.2000

29.09.2000

29.09.2000

02.10.2000

02.10.2000

02.10.2000

02.10.2000

02.10.2000

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

Ing. František KRAFT, Praha 6 - Vokovice,
CZ

CAdis sw s.r.o., Děčín, CZ

CAdis sw s.r.o., Děčín, CZ

GLEN RAVEN MILLS, INC., Glen Raven, US,
NC

RECKITT & COLMAN INC., společnost
zřízená podle zákonů státu Delaware, Wayne,
US, NJ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

Martina Neradová, Semily, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

ART PRODUCTION K, a.s. v likvidaci, Praha
2, CZ

RECKITT & COLMAN INC., společnost
zřízená podle zákonů státu Delaware, Wayne,
US, NJ

Investiční a Poštovní banka, a.s., Praha 1, CZ

Investiční a Poštovní banka, a.s., Praha 1, CZ

Investiční a Poštovní banka, a.s., Praha 1, CZ

Investiční a Poštovní banka, a.s., Praha 1, CZ

Investiční a Poštovní banka, a.s., Praha 1, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

Ing. Miloš Kraft, Praha 6, CZ

CAdis a.s., Děčín, CZ

CAdis a.s., Děčín, CZ

GLEN RAVEN, INC., Glen Raven, US, NC

RECKITT BENCKISER INC., společnost
zřízená podle zákonů státu Delaware, Wayne,
US, NJ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

DIANA TRADE s.r.o., Semily, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

ART PRODUCTION K/2, spol. s r.o., Praha 2,
CZ

RECKITT BENCKISER INC., společnost
zřízená podle zákonů státu Delaware, Wayne,
US, NJ

Československá obchodní banka, akciová
společnost, Praha 1- Nové Město, CZ

Československá obchodní banka, akciová
společnost, Praha 1- Nové Město, CZ

Československá obchodní banka, akciová
společnost, Praha 1- Nové Město, CZ

Československá obchodní banka, akciová
společnost, Praha 1- Nové Město, CZ

Československá obchodní banka, akciová
společnost, Praha 1- Nové Město, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

VLTAVA-LABE PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

179926

180608

182115

182116

182687

182946

183585

185548

187032

187581

189337

190013

190014

190015

190016

190017

190084

190085

190086

190142

190143

190150

190151

191714

Číslo zápisu Dřívější majitel Nynější majitel S účinností
od:
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02.10.2000

02.10.2000

02.10.2000

02.10.2000

02.10.2000

02.10.2000

02.10.2000

29.09.2000

02.10.2000

02.10.2000

02.10.2000

29.09.2000

02.10.2000

02.10.2000

02.10.2000

02.10.2000

22.09.2000

20.09.2000

02.10.2000

02.10.2000

02.10.2000

29.09.2000

29.09.2000

02.10.2000

02.10.2000

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

Jiří Kramář, Ostrava, CZ

INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKA, a.s.,
Praha 1, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

HAMÉ, a.s., Uherské Hradiště, CZ

Československá obchodní banka, akciová
společnost, Praha 1- Nové Město, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

191715

191716

191717

191718

191721

191722

191725

192572

192585

192586

192587

192628

192629

192630

192839

192840

194163

195506

195984

196588

196658

197177

197178

197179

197198

Číslo zápisu Dřívější majitel Nynější majitel S účinností
od:
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27.09.2000

02.10.2000

05.09.2000

02.10.2000

20.09.2000

20.09.2000

02.10.2000

02.10.2000

02.10.2000

03.10.2000

03.10.2000

02.10.2000

05.09.2000

05.09.2000

18.09.2000

18.09.2000

18.09.2000

18.09.2000

18.09.2000

26.09.2000

02.10.2000

02.10.2000

02.10.2000

02.10.2000

06.09.2000

20.09.2000

20.09.2000

Servisní energetická agentura Zlín, s.r.o.,
Vsetín, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

Mladý svět, akciová společnost, Praha 7, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

ZISOFT - BOBI, s.r.o., Velké Poříčí č. 172, CZ

ZISOFT-BOBI, a.s., Velké Poříčí 172, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

CAESAR CRYSTAL, s.r.o., Světlá nad
Sázavou, CZ

CAESAR CRYSTAL, s.r.o., Světlá nad
Sázavou, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

Mladý svět, akciová společnost, Praha 7, CZ

Mladý svět, akciová společnost, Praha 7, CZ

QUATRO PLUS, s.r.o., Praha 4 - Michle, CZ

QUATRO PLUS, s.r.o., Praha 4 - Michle, CZ

QUATRO PLUS, s.r.o., Praha 4 - Michle, CZ

QUATRO PLUS, s.r.o., Praha 4 - Michle, CZ

QUATRO PLUS s.r.o., Praha 4-Michle, CZ

R.J. Reynolds International B.V. (Hilversum)
Geneva Branch, CH-1211 Geneva 17, CH

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

PRAGOPRINT a.s., Praha 10, CZ

RECKITT & COLMAN INC., společnost
zřízená podle zákonů státu Delaware, Wayne,
US, NJ

Investiční a Poštovní banka, a.s., Praha 1, CZ

Investiční a Poštovní banka, a.s., Praha 1, CZ

Petr Vylímec, Zlín, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

GOOD HARVEST spol. s r.o., Praha 4, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

ZISOFT-BOBI, a.s., Velké Poříčí 172, CZ

Kimberly-Clark INOVA, a.s., Brno, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE, a.s., Světlá
nad/Sázavou, CZ

CEASAR CRYSTAL BOHEMIAE, a.s., Světlá
nad/Sázavou, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

GOOD HARVEST spol. s r.o., Praha 4, CZ

GOOD HARVEST spol. s r.o., Praha 4, CZ

EUROPRESS. kom. spol., Praha 5, CZ

EUROPRESS. kom. spol., Praha 5, CZ

EUROPRESS. kom. spol., Praha 5, CZ

EUROPRESS. kom. spol., Praha 5, CZ

EUROPRESS. kom. spol., Praha 5, CZ

SEITA Luxembourg S.A., Luxembourg, LU

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

RECKITT BENCKISER INC., společnost
zřízená podle zákonů státu Delaware, Wayne,
US, NJ

Československá obchodní banka, akciová
společnost, Praha 1- Nové Město, CZ

Československá obchodní banka, akciová
společnost, Praha 1- Nové Město, CZ

197441

197572

198704

199262

199362

199362

199787

199788

200102

200366

200367

200477

201115

201116

201158

201159

201160

201161

201960

202022

204242

204243

204244

204501

205267

207305

207306

Číslo zápisu Dřívější majitel Nynější majitel S účinností
od:



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 11 - 2000 - CZ, část B (převody ochranných známek)2696

20.09.2000

20.09.2000

03.10.2000

20.09.2000

02.10.2000

05.09.2000

20.09.2000

20.09.2000

31.08.2000

Investiční a Poštovní banka, a.s., Praha 1, CZ

Investiční a Poštovní banka, a.s., Praha 1, CZ

SUTURA, a.s., Praha 9, CZ

LIGNUM HOLZ spol. s r.o., Hodonín, CZ

Pragoprint a.s., Praha 10, CZ

MALTOP a.s., Brno, CZ

HUNTER STABLES s.r.o., Brno, CZ

Bikes Publishing, s.r.o., Praha 5, CZ

Kraft Foods, Inc., Northfield, US, IL

Československá obchodní banka, akciová
společnost, Praha 1- Nové Město, CZ

Československá obchodní banka, akciová
společnost, Praha 1- Nové Město, CZ

SATURA Holding s.r.o., Praha 8, CZ

B.G.A. spol.s r.o., Olomouc, CZ

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České
Budějovice, CZ

quick-mix k.s., Kroměříž, CZ

SE/AG s.r.o., Praha 7, CZ

Jiří Mašata - SFB, Praha - Zbraslav, CZ

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

207307

208066

212471

213353

216181

217020

222207

224486

225127

Číslo zápisu Dřívější majitel Nynější majitel S účinností
od:
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03.10.2000

25.09.2000

06.09.2000

06.09.2000

22.09.2000

12.09.2000

01.09.2000

21.09.2000

31.08.2000

25.09.2000

31.08.2000

25.09.2000

31.08.2000

31.08.2000

14.09.2000

12.09.2000

12.09.2000

31.08.2000

12.09.2000

06.09.2000

22.09.2000

06.09.2000

06.09.2000

06.09.2000

06.09.2000

06.09.2000

06.09.2000

06.09.2000

22.09.2000

25.09.2000

25.09.2000

25.09.2000

ZMĚNY V ÚDAJÍCH O MAJITELÍCH OCHRANNÝCH ZNÁMEK

United Distillers & Vintners (ER) Limited, Edinburgh, Scotland, GB

SKLOEXPORT akciová společnost v likvidaci, Liberec, CZ

SEVAC a.s., Kostelec nad Černými lesy, CZ

SEVAC a.s., Kostelec nad Černými lesy, CZ

SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., Osaka, JP

GENERAL CIGAR HOLDINGS, INC., společnost zřízená podle zákonů státu Delaware, New
York, US, NY

STROJTEX a.s., Dvůr Králové nad Labem, CZ

Guinness Wold Records Limited, London, GB

VICTOR COMPANY OF JAPAN,LIMITED, Kanagawa-ku,Yokohama City, JP

United Distillers & Vintners (ER) Limited, Edinburgh, Scotland, GB

I.W.S. Nominee Co.,Ltd., Ilkley, West Yorkshire, GB

LRC Products Limited, Knutsford, Cheshire, GB

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., Wilmington, US, DE

NÖM AG, Baden, AT

THE DRAMBUIE LIQUEUR COMPANY LIMITED, Edingburgh, GB

THE OUTWARD BOUND TRUST, London, GB

THE OUTWARD BOUND TRUST, London, GB

SK Global Company Limited, Suwon City, Kyunggi-Do, KR

UNITED FEATURE SYNDICATE, INC., společnost zřízená podle zákonů státu New York, New
York, US, NY

SEVAC a.s., Kostelec nad Černými lesy, CZ

INFORM NET PARTNERS, s.r.o., Brno, CZ

SEVAC a.s., Kostelec nad Černými lesy, CZ

IDV North America, Inc., Hartford, US, CT

UDV North America, Inc., Hartford, US, CT

UDV North America, Inc., Stamford, US, CT

IDV North America, Inc., Hartford, US, CT

UDV North America, Inc., Hartford, US, CT

UDV North America, Inc., Stamford, US, CT

GRÁTIS, s.r.o., Praha 10, CZ

Olšanské papírny a.s., Zábřeh, CZ

Olšanské papírny a.s., Šumperk, CZ

Olšanské papírny a.s., Zábřeh, CZ

94872

107766

153746

158312

159632

159841

159967

164269

164801

165385

165542

167236

168044

168360

168763

168889

168890

168960

169171

170033

170511

171724

173419

173419

173419

173420

173420

173420

174022

174741

174743

174743

Číslo zápisu Majitel S účinností
od:
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26.09.2000

19.09.2000

19.09.2000

25.09.2000

25.09.2000

05.09.2000

22.09.2000

19.09.2000

19.09.2000

03.10.2000

03.10.2000

21.09.2000

21.09.2000

29.09.2000

05.09.2000

12.09.2000

22.09.2000

22.09.2000

22.09.2000

22.09.2000

26.09.2000

26.09.2000

20.09.2000

27.09.2000

05.09.2000

20.09.2000

20.09.2000

27.09.2000

05.09.2000

05.09.2000

25.09.2000

25.09.2000

25.09.2000

25.09.2000

25.09.2000

25.09.2000

22.09.2000

POLI INDUSTRIA CHIMICA S.p.A., Milano, IT

ASOP, spol. s r.o. v likvidaci, Olomouc, CZ

ASOP, spol. s r.o. v likvidaci, Olomouc, CZ

Olšanské papírny a.s., Šumperk, CZ

Olšanské papírny a.s., Zábřeh, CZ

Mladý svět, akciová společnost, Praha 7, CZ

GRÁTIS, s.r.o., Praha 10, CZ

Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co., Illertissen, DE

Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co. KG, Illertissen, DE

CAdis sw s.r.o., Děčín, CZ

CAdis sw s.r.o., Děčín, CZ

Guinness World Records Limited, London, GB

United Distillers & Vintners (HP) Limited, London, GB

Olšanské papírny a.s., Zábřeh, CZ

ART PRODUCTION K, a.s. v likvidaci, Praha 2, CZ

FAL & LEX a.s., Praha 5, CZ

SPIN,s.r.o., Brno, CZ

GRÁTIS, s.r.o., Praha 10, CZ

GRÁTIS, s.r.o., Praha 10, CZ

GRÁTIS, s.r.o., Praha 10, CZ

Diebold, Incorporated společnost zřízená podle zákonů státu Ohio, North Canton, US, OH

Diebold, Incorporated společnost zřízená podle zákonů státu Ohio, North Canton, US, OH

Sysmex Corporation, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, JP

Servisní energetická agentura Zlín, s.r.o., Vsetín, CZ

Mladý svět, akciová společnost, Praha 7, CZ

Kimberly-Clark, a.s., Brno, CZ

ANECT a.s., Brno, CZ

LUKANA, a.s., Olomouc, CZ

Mladý svět, akciová společnost, Praha 7, CZ

Mladý svět, akciová společnost, Praha 7, CZ

České a slovenské odborné nakladatelství, spol. s r.o., Praha 5, CZ

České a slovenské odborné nakladatelství, spol. s r.o., Praha 5, CZ

České a slovenské odborné nakladatelství spol. s r.o., Praha 5, CZ

LRC Products Limited, Knutsford, Cheshire, GB

České a slovenské odborné nakladatelství, spol. s r.o., Praha 5, CZ

České a slovenské odborné nakladatelství, spol. s r.o., Praha 5, CZ

INFORM NET PARTNERS, s.r.o., Brno, CZ

176127

176160

176161

176392

176392

176474

178173

181328

181328

182115

182116

185227

187361

187548

187581

189655

190140

190229

190231

190962

192935

192936

193459

197441

198704

199362

199991

200634

201115

201116

205315

205316

205317

205639

206039

206040

206077

Číslo zápisu Majitel S účinností
od:
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22.09.2000

26.09.2000

26.09.2000

26.09.2000

22.09.2000

20.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

21.09.2000

22.09.2000

14.09.2000

22.09.2000

22.09.2000

04.09.2000

25.09.2000

20.09.2000

25.09.2000

06.09.2000

INFORM NET PARTNERS, s.r.o., Brno, CZ

ATOFINA Chemicals, Inc., Philadelphia, US, PA

Olšanské papírny a.s., Zábřeh, CZ

Olšanské papírny a.s., Zábřeh, CZ

I.N. GLOBAL a.s., Praha 3, CZ

ANECT a.s., Brno, CZ

United Distillers & Vintners (ER) Limited, Edinburgh, Scotland, GB

United Distillers & Vintners (ER) Limited, Edinburgh, Scotland, GB

United Distillers & Vintners (ER) Limited, Edinburgh, Scotland, GB

ZELMER BOHEMIA, s.r.o., Těrlicko, CZ

VINOPOL SANTÉ s r.o., Velké Bílovice, CZ

INFORM NET PARTNERS, s.r.o., Brno, CZ

INFORM NET PARTNERS, s.r.o., Brno, CZ

INCOMA Praha - Consultancy and Development, s.r.o., Praha 10, CZ

České a slovenské odborné nakladatelství, spol. s r.o., Praha 5, CZ

ANECT a.s., Brno, CZ

OLINVEST, spol. s r., Pardubice, CZ

OMZ Hranice s.r.o., Hranice, CZ

207502

208182

209831

212489

212538

212811

213656

215137

215254

216490

217303

221154

221155

221585

223032

223887

224496

225441

Číslo zápisu Majitel S účinností
od:
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s účinností ode dne 03.10.2000

OMEZENÍ SEZNAMU VÝROBKŮ A SLUŽEB
OCHRANNÝCH ZNÁMEK

168771(111)
(510) (3) mýdlo, kosmetické přípravky; (5) zdravotnické a

toaletní potřeby, zdravotnické přípravky pro osobní
hygienu, desinfekční přípravky; (16) papír, lepenka a
zboží vyrobené z těchto materiálů, neobsažené v
jiných třídách, výrobky ze zdravotnického papíru,
zejména toaletní papír, papírové ručníky, papírové
ubrousky a kosmetické ubrousky (papírové
kapesníky).
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17.08.2000

13.09.2000

18.09.2000

ZÁNIKY OCHRANNÝCH ZNÁMEK

165634

169780

222122

Číslo zápisu Datum
zániku:
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12.09.2000

12.09.2000

12.09.2000

12.09.2000

12.09.2000

12.09.2000

12.09.2000

12.09.2000

22.09.2000

22.09.2000

22.09.2000

22.09.2000

22.09.2000

22.09.2000

30.08.2000

06.09.2000

26.09.2000

08.09.2000

ZÁPISY LICENČNÍCH SMLUV K OCHRANNÝM ZNÁMKÁM

ALIACHEM a.s., Praha 10, CZ;

ALIACHEM a.s., Praha 10, CZ;

ALIACHEM a.s., Praha 10, CZ;

ALIACHEM a.s., Praha 10, CZ;

ALIACHEM a.s., Praha 10, CZ;

ALIACHEM a.s., Praha 10, CZ;

ALIACHEM a.s., Praha 10, CZ;

ALIACHEM a.s., Praha 10, CZ;

Tesla, akciová společnost, Praha
9, CZ;

Tesla, akciová společnost, Praha
9, CZ;

Tesla, akciová společnost, Praha
9, CZ;

Tesla, akciová společnost, Praha
9, CZ;

Tesla, akciová společnost, Praha
9, CZ;

Tesla, akciová společnost, Praha
9, CZ;

Černý & Černý, s r.o.,, Praha 4,
CZ;

Ing. Vilém Knobloch, Praha 5, CZ;

A.W., spol. s r.o., Loštice, CZ;

Sdružení pro označování textilu,
oděvů a kožedělných výrobků
symboly údržby - SOTEX, Brno,
CZ;

97603

100805

155135

155222

155878

156832

162017

165834

166164

166164

166166

166166

166167

166167

175287

187207

204220

214683

Číslo zápisu Majitel

Datum
uzavření
ličenční
smlouvy

Nevýlučná

Nevýlučná

Nevýlučná

Nevýlučná

Nevýlučná

Nevýlučná

Nevýlučná

Nevýlučná

Nevýlučná

Nevýlučná

Nevýlučná

Nevýlučná

Nevýlučná

Nevýlučná

Nevýlučná

Nevýlučná

Výlučná

Nevýlučná

Spolek pro chemickou a hutní
výrobu, a.s., Ústí nad Labem;

Spolek pro chemickou a hutní
výrobu, a.s., Ústí nad Labem;

Spolek pro chemickou a hutní
výrobu, a.s., Ústí nad Labem;

Spolek pro chemickou a hutní
výrobu, a.s., Ústí nad Labem;

Spolek pro chemickou a hutní
výrobu, a.s., Ústí nad Labem;

Spolek pro chemickou a hutní
výrobu, a.s., Ústí nad Labem;

Spolek pro chemickou a hutní
výrobu, a.s., Ústí nad Labem;

Spolek pro chemickou a hutní
výrobu, a.s., Ústí nad Labem;

ITC Business Slovakia, spol. s r.o.,
Bratislava;

ITC Business, spol. s r.o., Sokolnice
449;

ITC Business Slovakia, spol. s r.o.,
Bratislava;

ITC Business, spol. s r.o., Sokolnice
449;

ITC Business Slovakia, spol. s r.o.,
Bratislava;

ITC Business, spol. s r.o., Sokolnice
449;

Polárka, spol. s r.o., Praha 4;

EVROPA OSTRAVA -
COMPUTERS and
COMMUNICATIONS, spol. s r.o.,
Ostrava;

Mrazírny Oceán, a.s., Opava -
Jaktař;

LIBATEX s.r.o., Libavské Údolí
44;

Nabyvatel licence Druh licence

03.11.1999

03.11.1999

03.11.1999

03.11.1999

03.11.1999

03.11.1999

03.11.1999

03.11.1999

21.12.1999

21.12.1999

21.12.1999

21.12.1999

21.12.1999

21.12.1999

15.06.1995

28.07.1999

28.07.2000

04.02.2000

S účinností
od data
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08.09.2000

08.09.2000

20.09.2000

Sdružení pro označování textilu,
oděvů a kožedělných výrobků
symboly údržby - SOTEX, Brno,
CZ;

S & K GROUP, spol. s.r.o., Brno,
CZ;

ZETINA, spol. s r.o., Brno, CZ;

214683

224125

225739

Číslo zápisu Majitel

Datum
uzavření
ličenční
smlouvy

Nevýlučná

Nevýlučná

Nevýlučná

KANAFAS spol. s r.o., Postřekov;

S & K Label, spol. s r.o., Praha 6;

ALFA-PROJ, spol. s r.o., Brno;

Nabyvatel licence Druh licence

08.12.1999

01.08.2000

13.09.2000

S účinností
od data
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23.06.2000

22.03.2000

19.06.2000

03.02.1999

14.06.1999

18.08.1999

01.03.2000

09.08.1999

15.11.1999

15.11.1999

24.11.1999

07.12.1999

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(220)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

(151)

23.06.2000

22.03.2000

19.06.2000

27.03.2000

30.03.2000

15.06.2000

19.04.2000

19.04.2000

19.04.2000

19.04.2000

23.05.2000

23.05.2000

(811)

(811)

(811)

(811)

(811)

(811)

(811)

(811)

(811)

(811)

(811)

(811)

738687

737434

738526

736517

736482

735512

738911

735801

737722

737690

737900

735542

MEZINÁRODNÍ ZÁPISY OCHRANNÝCH ZNÁMEK
(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

(111)

195577

210821

216273

220670

222450

222458

224090

224267

224300

224301

224753

224757

7, 11, 21

12

25

7, 12, 13, 37, 39, 42

9, 16, 35, 38, 41, 42

25, 28, 35, 41

41

7

9, 14, 18, 25

9, 14, 18, 25

5, 30

7, 42

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

(511)

AT, BG, CH, DE, HU, PL

AT, BG, DE, FR, HR, HU, LT, PL, RO, RU, SI,
SK, UA

AT, BX, DE, FR, HU, PL, SK

AT, BX, BY, CH, DE, ES, FR, GB, HR, HU, IT,
LT, PL, RU, SE, SI, SK, UA

AT, HU, PL, SK

AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, FR, HR, HU, IT,
LI, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU

AT, CH, CN, CU, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL,
PT, RU, VN

AT, BX, DE, ES, FR, GB, IT, PL, SK

CN, HU, PL, RU, SK

CN, HU, PL, RU, SK

HU, PL, RO, SK

CN

(890)

(890)

(890)

(890)

(890)

(890)

(890)

(890)

(890)

(890)

(890)

(890)
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02.09.2000

04.09.2000

27.09.2000

05.09.2000

19.09.2000

VÝMAZY OCHRANNÝCH ZNÁMEK

173988

182905

183040

215697

219941

Číslo zápisu Datum
výmazu:
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96142

128303

133935

(210)

(210)

(210)

Datum provedení změny: 31.08.2000

Datum provedení změny: 19.09.2000

Datum provedení změny: 07.09.2000

(111)

(111)

(111)

192206

213066

221756

ÚŘEDNÍ OZNÁMENÍ

V návaznosti na mezinárodní zápis ochranné známky byl
seznam výrobků a služeb upřesněn:
(14) bižuterie; (23) galanterie; (25) dámské a pánské klasické
svrchní oděvy, dámské a pánské jeansové oděvy, pánské
obleky, saka, kalhoty, pláště, dámské kostýmy, saka,
kalhoty, sukně, pláště, šaty, jeansové kalhoty, košile, sukně,
bundy, vesty, trička, dámské a pánské sportovní oděvy,
dámské a pánské prádlo a oděvní doplňky, a to halenky a
svetry, sportovní komplety, spodní prádlo, kravaty, opasky,
klobouky, šály, ponožky, punčochy; (26) galanterie; (35)
činnost organizačních a ekonomických poradců; (40) šití
svrchních oděvů, prádla a oděvních doplňků.

Seznamu výrobků v návaznosti na mezinárodní zápis
ochranné známky (3) mýdla, kosmetické prostředky; (10)
masážní a hygienické pomůcky, pasy z materiálu LOFFAH;
(18) kufry, tašky, batohy; (21) houby; (24) žínky; (25)
oděvy z textilu a kůže - zejména bundy, kalhoty, vesty,
kabáty, saka, mikiny, teplákové soupravy, spodní prádlo,
trička, nátělníky, ponožky, rukavice, legíny, svetry,
oteplováky, šály, šátky, čepice, pyžama, noční košile, košile,
halenky, obuv všeho druhu, opasky z kůže a imitace; (28)
hračky.

V návaznosti na mezinárodní zápis se opravuje seznam
výrobků a služeb takto: (1) chemické výrobky spadající do
této třídy, apretury, brzdové kapaliny, činidla povrchově
aktivní, fotografické filmy a papíry, chemické prostředky a
přípravky, chladicí kapaliny nebo směsi, impregnační látky,
lepidla pro průmyslové účely, mořidla na kovy, směsi pro
opravy pneumatik, tmel na opravu porcelánových výrobků,
na kůže, na pneumatiky, hnojiva, aktivní uhlí a doprovodné
suroviny, obsažené v této třídě; (2) antikoroziva, asfaltové
nátěry, barviva, barvy, inhibitory proti korozi, laky, mořidla
lihová, nátěrové hmoty, pojiva do barev, ředidla, fermeže,
tmely sklenářské; (3) brusiva, kapaliny do ostřikovačů
vozidel, parfumerie, kosmetika, leštidla, mycí prostředky,
voňavkářské zboží, prací prostředky, přípravky k leštění,
odmašťování a broušení, mýdla, zubní pasty; (4) uhlí a
doprovodné suroviny, kamenné uhlí, hnědé uhlí; (5)
dezinfekční prostředky; (6) bazény kovové, cínové
předměty, dráty, dveře, hmoždinky z kovu, hřebíkářské
zboží, šrouby, kliky, kolečka k nábytku kovová, kování pro
stavby nebo pro nábytek, drobné potřeby z kovu, i na nářadí,
rolety z kovu, řetězy, svěráky, zámky všeho druhu,
zámečnické a klempířské výrobky, pokladny a schránky,
kovové schody, železniční pražce kovové, tlakové
zásobníky, kovové montážní klíče, francouzské klíče, pájecí
zařízení (pájky) a jejich příslušenství; (7) armatury,
autogeny, balicí stroje, brusky, brusné kotouče, čerpadla a
filtry pro motory, čistící stroje, žhavicí svíčky pro dieselovy
motory, dopravní pásy, dynama, etiketovací stroje, frézky,
elektrické generátory, hydraulické mechanizmy, karburátory,
kladkostroje, pístní kroužky, kuchyňské strojky na mletí,
míchání, drcení a podobně, ložiska, lodní motory, elektrické
kuchyňské strojky na drcení, tření, míchání, mletí, mixéry,
mlýnky, motory, mycí zařízení pro vozidla, nože (části

strojů), nože elektrické, nože pro žací stroje, obráběcí stroje,
pera, stříkací pistole, pistole pro vytlačování tmelů a
podobných hmot, pračky, vrtačky, řezací hlavy, sklíčidla,
soustruhy, seřizovací stroje, zapalovací svíčky, šicí stroje,
zdvihací přístroje, stroje s mechanickým pohonem, redukční
ventily, uzavírací ventily, čistící drátky a hlavice, svářecí
stroje, tlakové ventily, tlaková zařízení, vysavače, i
neelektrické a jejich příslušenství, pájecí, ohřívací a
opalovací hořáky na propan nebo propan-butan,
příslušenství k hořákům na propan nebo propan-butan,
plynové přístroje pro pájení; (8) automobilové zvedáky,
brousky, brusné kameny, čepelky na holení, frézy, holicí
strojky, kladiva, kleště, klíče matkové, nýtové, šroubové,
kuchyňské nože, nářadí všeho druhu včetně ručních nástrojů,
přístrojů a náčiní, nástroje na řezání závitů, nůžky, páky,
pilníky, pily, řezné nástroje a nářadí, stahováky, šroubováky,
sečné zbraně, břitvy, čističe trubek, nože lovecké, nože na
odstraňování okují, nože pro hoblíky, nože štěpařské; (9)
baterie, akumulátory, antény, přístroje pro vážení, měření,
signalizaci, kontrolu, záchranu, automaty hrací a výdejní,
brýle, brýlová skla a obroučky, benzínová čerpadla,
dalekohledy, hasicí přístroje, hlásiče požáru, kalibry, měřící,
zkušební a kontrolní přístroje a nástroje, měřidla, ochranné
přilby, měřící stoly, zapisovací pokladny, žehličky,
elektrické akumulátory, elektrické cívky, články, kolektory,
ovládací a rozvodné desky, pojistky, přípojky, spínače,
transformátory, elektroměry, elektrické vodiče, elektrody,
elektrolyséry, aparáty a přístroje vědecké, geodetické,
elektrické, elektronické, fotografické, filmové, optické,
desky a jiné nosiče přejímající záznam zvuku, obrazu a dat,
magnetické pásky, videokazety, audiokazety, CD disky,
filmy, fonografy, fotokopírovací přístroje, interkomunikační
přístroje, nabíječky, optická vlákna, přístroje k záznamu
nebo reprodukci zvuků, obrazů a dat, radioelektrické
přístroje, radiopřijímače, reklamní přístroje, reproduktory,
sluchátka, televizní přístroje, přístroje na zpracování
informací, počítače, hardware, software, mikropočítače,
grafické a textové terminály počítačů včetně pracovních a
multimediálních stanic, jejich příslušenství, technické a
programové vybavení počítačů v souvislosti s provozem v
síťových systémech, elektronické sítě, audiovizuální díla,
programy pro počítače, data, databáze a jiné informační
produkty, multimediální aplikace, data, databáze a jiné
informační produkty v sítích všeho druhu, telekomunikační
sítě a zařízení, přenosové cesty pro přepravu všech druhů
informací, informační systémy; (11) automobilové
reflektory, bojlery, osvětlovací přístroje a zařízení,
elektrické topné přístroje, filtrační přístroje, chladicí a
mrazicí přístroje a zařízení, chladničky, mrazničky, kamna,
kávovary, klimatizační zařízení, klozety, sanitární zařízení,
jejich části a příslušenství, kuchyňské náčiní - potřeby
elektrické, lampy, lustry, ohřívače vody, radiátory,
ventilátory, zdravotnická zařízení, zařízení pro větrání,
elektrické náčiní k vaření, regulátory tlaku plynu, regulační a
bezpečnostní příslušenství plynovodní, hořáky, ohřívací
hořáky a opalovací hořáky obecně; (12) automobily všeho
druhu, vybavení, součástky, doplňky a příslušenství
pozemních vozidel, spadající do této třídy, sněhové řetězy,
stěrače, tlumiče, balony, bezpečnostní pásy do dopravních
prostředků, blatníky, brzdy, čepy náprav, čerpadla, čluny,
dětské kočárky, dopravní prostředky, duše do pneumatik,
hnací řetězy, houkačky pro vozidla, hustilky, jízdní kola,
kryty pro pozemní vozidla, lodní výstroj obsažená v této
třídě, ložiska pro vozidla, motocykly, nárazníky, nosiče lyží,
kol, zavazadel a podobně k automobilům, obložení brzd,
olovnice k vyvažování kol, ochranné rámy pro vozidla, pera
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na zavěšení vozidel, pneumatiky, potahy do vozidel, rozpěry
pro vozidla, řemenice a řemeny pro vozidla, volanty,
zařízení proti krádeži vozidel; (14) drahé kovy a jejich
slitiny, předměty z těchto materiálů, šperky, drahé kameny,
hodinářské výrobky, chronometry, bižuterie, budíky,
drahokamy přírodní nebo umělé, jehlice nebo náušnice,
klenotnické zboží; (15) hudební nástroje, elektronické
hudební nástroje, hudební elektrické mechanizmy; (16) papír
a výrobky z papíru, alba, balicí papír, barvy pro
rozmnožování, bloky, brožury, časopisy, děrovače, desky na
spisy, dopisní papír, etiketovací přístroje, inzertní  listy,
kancelářské potřeby, katalogy, knihy, kopírovací a
rozmnožovací stroje a přístroje, lepící pásky, lepidla, plnící a
rýsovací pera, prospekty, ručníky papírové, fotografie,
štětce, psací stroje, učební a školní potřeby a pomůcky, hrací
karty, tiskařské štočky, obalové materiály všeho druhu z
plastických hmot, publikace, brožury, periodika, informační
produkty, laminátové výrobky, makety, lepenka a výrobky z
těchto materiálů, pořadače, poznámkové bloky, školní
sešity, skicáky, plakáty, gratulace, pohlednice, pytlíky a
sáčky, papírové tašky, krabice, kalendáře, samolepky,
obtisky, hlavolamy, omalovánky, mapy, obrazy, puzzle,
tužky, pastelky, tuhy, gumy, ořezávátka, penály, papírové
kapesníky, tiskoviny, tiskařské výrobky, materiál pro
umělce, pauzovací papír, pásky do psacích strojů, pečetidla,
tabule, tabulky, modelovací hmoty, papírové pleny, reklamní
a ozdobné předměty v jiné třídě neuvedené, reklamní
tiskoviny; (17) fólie z plastických hmot, guma, gumové
výrobky, zahrnuté v této třídě, hadice, hadičky, hmoždinky z
plastu, izolace, izolátory, lamináty z plastických hmot, obaly
všeho druhu z plastických hmot, tmely těsnicí a tmely v této
třídě obsažené, osinek; (18) aktovky, brašny, kufry, kabelky,
deštníky a slunečníky a jejich součásti a příslušenství, kožené
předměty a zboží, peněženky, kůže a imitace kůže, biče,
postroje pro koně, sedlářské výrobky; (19) bazény
nepřenosné, dlaždice, dveře, dýhy, parkety, tmely na kov,
stavební materiál, kámen přírodní a umělý, cement, vápno,
malta, sádra, štěrk, asfalt, smola, živec, přenosné domy,
krby, překližka, stavební sklo, polozpracované dřevo; (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, plastické výrobky, police,
postele, rolety lištové vnitřní (žaluzie), spací pytle na
kempování, zrcadla, rámy, hudební pulty, nábytek pro
camping, ložní potřeby; (21) drobné nářadí pro domácnost a
kuchyni, džbánky, hrnce všeho druhu, keramické výrobky,
kuchyňské nádobí všeho druhu, láhve, misky, nádoby,
rozprašovače kosmetiky, skla pro vozidla (polotovar),
skleněné nádobí a zboží, hřebeny, mycí houby, kartáče,
porcelánové zboží, kuchyňské náčiní neelektrické, elektrické
zubní kartáčky a hřebeny; (22) provazy, lana, sítě, stany,
plachty, pytle, surová textilní vlákna, vycpávkový materiál,
česaná vlna, hedvábí surové, šapové, hedvábí floretové
odpadové; (23) nitě, vlákna pro textilní účely, hedvábí
předené, nitě a příze z umělého hedvábí; (24) bavlněné zboží,
jako jsou bavlněné látky, textilie, tkaniny, hedvábné zboží
(textilie z hedvábí), hedvábné tkaniny, lněné tkaniny,
mohér, nábytkové tkaniny, nepromokavé tkaniny, potahy
na nábytek, ručníky, samet, satén, pokrývky, spací pytle;
(25) obleky, čepice, dámská konfekce, konfekční oděvy,
jeansy, elastické pletené zboží, kloboučnické zboží, košile,
obuv, kožichy, kožešiny, kravaty, plavky, rukavice, oděvní
zboží, kožené zboží, prádlo osobní, prádlo spodní všeho
druhu; (26) brože, knoflíky, ozdoby oděvů, stuhy, šněrovadla,
špendlíky, jehly, umělé květiny, zipy; (27) koberce,
linoleum, podlahovina (krytiny), různé druhy rohože včetně
koberečků do vozidel, tapety ne textilní; (28) bazény
přenosné, brusle, kolečkové brusle, cínové hračky, papírové
hračky, golfové hole a míčky, gumové hračky a míče,

gymnastické přístroje a zboží, nářadí, nástroje nebo náčiní,
hry, hračky, koloběžky, loutky, lyže, modely vozidel,
rybářské výrobky a náčiní včetně prutů a navijáků,
tělocvičné a sportovní potřeby, ozdoby na vánoční stromky,
modely; (29) maso, ryby, drůbež, zvěřina, masové výtažky,
konzervované, sušené a vařené ovoce a zelenina, zavařeniny,
vejce, mléko, máslo a jiné mlékárenské výrobky, jedlé oleje a
tuky, potraviny v konzervách, hotová jídla, obsažená v této
třídě, mléčné nápoje s převažujícím obsahem mléka; (30)
káva, čaj, kakao, cukr, rýže, chléb, suchary, zmrzlina, sůl,
koření, obilní vločky, obilní přípravky, čokoláda, mouka,
obilní přípravky, jemné pečivo, cukrovinky, med, kvasnice,
pepř, ocet, chuťové omáčky, kávové, kakaové a čokoládové
nápoje; (31) zemědělské, zahradnické a lesnické výrobky,
čerstvé ovoce, zelenina, živé rostliny a zvířata, semena,
přírodní květiny, slad, obilniny pro živočišnou spotřebu; (32)
pivo, voda, nealkoholické nápoje, sirupy k přípravě nápojů,
ovocné šťávy, limonády, nápoje lihuprosté; (33) alkoholické
nápoje, destiláty, lihoviny, likéry, nápoje destilované; (34)
tabák, kuřácké potřeby, zápalky, cigarety, doutníky;  (35)
inzertní, reklamní a propagační činnost, obstaravatelství a
zprostředkování obchodních záležitostí, pomoc při řízení
obchodní činnosti, dovozní a vývozní agentura, vypracování
statistických přehledů, činnost účetních poradců, provádění
aukcí a dražeb, marketing, průzkum a analýza trhu,
organizování komerčních a reklamních výstav, činnost
ekonomických a organizačních poradců, obchodní služby v
prodejních i skladových provozech, obchodně zastupitelské
služby a činnosti v oblasti obchodu, zprostředkování
obchodních záležitostí v oblasti prodeje uhlí a doprovodných
surovin z těžby, poradenská činnost obchodní,
zprostředkování obchodní činnosti v oblasti telekomunikační
a výpočetní techniky, administrativní práce, poradenské,
konzultační a zprostředkovací služby při řízení obchodní
činnosti, zpracování a analýza informací z tištěných i
elektronických médií, oceňování podniků, automatizované
zpracování dat, restrukturalizace, akvizice a fúze podniků,
finanční analýzy podniků; (36) zprostředkovatelská a
obstaravatelská činnost ve finančnictví apod., pojišťovnictví
a peněžnictví, faktoring, zprostředkování finančních
operací, investiční činnost, správa majetku, pozemků a
budov, leasing, finanční poradenství, analýzy, kalkulace a
zpracování projektů zaměřených na kapitálové investování
finančních prostředků, leasingové operace, kalkulace s
cennými papíry, finanční rozbory hospodaření firmy,
směnárna, penzijní připojištění, penzijní fondy, podílové
fondy, poradenská činnost ve věcech týkajících se cenných
papírů, obstarávání pro emitenta vydávání cenných papírů a
poskytování s tím souvisejících služeb, obstarávání pro
emitenta splácení cenných papírů a vyplácení výnosů z nich,
pronájem nebytových prostor, obchodování s cennými
papíry, finanční leasing strojů a zařízení; (37) těžba uhlí,
zejména hnědého a doprovodných surovin, provádění
trhacích a vrtných prací, instalace a opravy, pronájem strojů
a zařízení, servisní služba, mytí vozidel, provádění staveb,
opravy, elektroinstalace, instalace a montáž strojních
zařízení, klempířské práce, zámečnické práce zahrnuté v této
třídě, opravy a udržování strojírenských výrobků,
mechanických přístrojů, montážní činnost technologických
celků, opravy karosérií, opravy motorových vozidel,
průmyslové vysávání, služby kropicích a fekálních  vozú,
opravy strojů a zařízení s mechanickým pohonem,
propojování telekomunikační sítě s telekomunikačními
sítěmi dalších provozovatelů, připojování telekomunikačních
zařízení, revize elektrických zařízení; (38) neveřejné
telekomunikační služby, pronájem přenosových cest pro
přepravu všech druhů informací, distribuce informací pomocí
komunikace mezi sítěmi, provozování služeb na internetu,
informace přenášené po internetu; (39) doprava, skladování,
dodávání zboží, pronájem motorových vozidel, přenos a
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rozvod elektrické energie, plynu, tepla, vody, pronájem
garáží, parkovacích ploch, skladišť; (40) kopírování a
vyvolávání fotografických snímků, zpracování materiálu,
zámečnictví jako úprava materiálů, broušení a leštění kovů,
kovoobrábění, kovářství, úprava uhlí, zejména hnědého,
doprovodných surovin a jiných paliv, úprava a nakládání s
odpady; (41) elektronické publikace na nosičích a přenášené
po síti, elektronický archiv, vydávání publikací, knih,
časopisů, CD-ROM titulů, výchovná a zábavná činnost,
nahrávání nosičů zvukových nebo obrazově zvukových,
šíření audiovizuálních děl, organizování přednáškové,
konzultační a školicí činnosti, pořádání kurzů a školení,
organizační zajištění školení; (42) fotografování,
fotoateliéry, tisk ofsetový, vypracování programů pro
hromadné zpracování dat, technické poradenství,
poskytování software, pronájem počítačového software,
počítačů, prodejních automatů, jednacích místností,
pronájem přenosových cest pro přepravu všech druhů
informací, konstruktérské práce v oblasti strojírenství, vývoj
a konstrukce unikátních mechanizovaných a
automatizovaných jednoúčelových a jiných strojů a zařízení
pro automatizaci a mechanizaci prací v průmyslu,
vypracování technologických postupů, laboratorní rozbory
uhlí a doprovodných surovin, chemické analýzy a rozbory,
projektová činnost v investiční výstavbě a v oblasti
výpočetní techniky, poradenská činnost odborná, masérské
služby, zámečnictví jako výroba klíčů, zahradnictví,
vyhledávání uhlí, zejména hnědého a doprovodných surovin,
odborné konzultace, technické porady, pronájem
přístupového času k síti internet, monitoring denního tisku.

V návaznosti na mezinárodní zápis se opravuje seznam
výrobků a služeb a jeho zatřídění takto: (1) chemické
výrobky spadající do této třídy, apretury, brzdové kapaliny,
činidla povrchově aktivní, fotografické filmy a papíry,
chemické prostředky a přípravky, chladicí kapaliny nebo
směsi, impregnační látky, lepidla pro průmyslové účely,
mořidla na kovy, směsi pro opravy pneumatik, tmel na
opravu porcelánových výrobků, na kůže, na pneumatiky,
hnojiva, aktivní uhlí a doprovodné suroviny, obsažené v této
třídě; (2) antikoroziva, asfaltové nátěry, barviva, barvy,
inhibitory proti korozi, laky, mořidla lihová, nátěrové
hmoty, pojiva do barev, ředidla, fermeže, tmely sklenářské;
(3) brusiva, kapaliny do ostřikovačů vozidel, parfumerie,
kosmetika, leštidla, mycí prostředky, voňavkářské zboží,
prací prostředky, přípravky k leštění, odmašťování a
broušení, mýdla, zubní pasty; (4) uhlí a doprovodné suroviny,
kamenné uhlí, hnědé uhlí; (5) dezinfekční prostředky; (6)
bazény kovové, cínové předměty, dráty, dveře, hmoždinky z
kovu, hřebíkářské zboží, šrouby, kliky, kolečka k nábytku
kovová, kování pro stavby nebo pro nábytek, drobné
potřeby z kovu, i na nářadí, rolety z kovu, řetězy, svěráky,
zámky všeho druhu, zámečnické a klempířské výrobky,
pokladny a schránky, kovové schody, železniční pražce
kovové, tlakové zásobníky, kovové montážní klíče,
francouzské klíče, pájecí zařízení (pájky) a jejich
příslušenství; (7) armatury, autogeny, balicí stroje, brusky,
brusné kotouče, čerpadla a filtry pro motory, čistící stroje,
žhavicí svíčky pro dieselovy motory, dopravní pásy,
dynama, etiketovací stroje, frézky, elektrické generátory,
hydraulické mechanizmy, karburátory, kladkostroje, pístní
kroužky, kuchyňské strojky na mletí, míchání, drcení a
podobně, ložiska, lodní motory, elektrické kuchyňské
strojky na drcení, tření, míchání, mletí, mixéry, mlýnky,
motory, mycí zařízení pro vozidla, nože (části strojů), nože
elektrické, nože pro žací stroje, obráběcí stroje, pera, stříkací
pistole, pistole pro vytlačování tmelů a podobných hmot,

pračky, vrtačky, řezací hlavy, sklíčidla, soustruhy, seřizovací
stroje, zapalovací svíčky, šicí stroje, zdvihací přístroje, stroje
s mechanickým pohonem, redukční ventily, uzavírací
ventily, čistící drátky a hlavice, svářecí stroje, tlakové
ventily, tlaková zařízení, vysavače, i neelektrické a jejich
příslušenství, pájecí, ohřívací a opalovací hořáky na propan
nebo propan-butan, příslušenství k hořákům na propan nebo
propan-butan, plynové přístroje pro pájení; (8)
automobilové zvedáky, brousky, brusné kameny, čepelky na
holení, frézy, holicí strojky, kladiva, kleště, klíče matkové,
nýtové, šroubové, kuchyňské nože, nářadí všeho druhu
včetně ručních nástrojů, přístrojů a náčiní, nástroje na řezání
závitů, nůžky, páky, pilníky, pily, řezné nástroje a nářadí,
stahováky, šroubováky, sečné zbraně, břitvy, čističe trubek,
nože lovecké, nože na odstraňování okují, nože pro hoblíky,
nože štěpařské; (9) baterie, akumulátory, antény, přístroje
pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu, záchranu, automaty
hrací a výdejní, brýle, brýlová skla a obroučky, benzínová
čerpadla, dalekohledy, hasicí přístroje, hlásiče požáru,
kalibry, měřící, zkušební a kontrolní přístroje a nástroje,
měřidla, ochranné přilby, měřící stoly, zapisovací pokladny,
žehličky, elektrické akumulátory, elektrické cívky, články,
kolektory, ovládací a rozvodné desky, pojistky, přípojky,
spínače, transformátory, elektroměry, elektrické vodiče,
elektrody, elektrolyséry, aparáty a přístroje vědecké,
geodetické, elektrické, elektronické, fotografické, filmové,
optické, desky a jiné nosiče přejímající záznam zvuku, obrazu
a dat, magnetické pásky, videokazety, audiokazety, CD
disky, filmy, fonografy, fotokopírovací přístroje,
interkomunikační přístroje, nabíječky, optická vlákna,
přístroje k záznamu nebo reprodukci zvuků, obrazů a dat,
radioelektrické přístroje, radiopřijímače, reklamní přístroje,
reproduktory, sluchátka, televizní přístroje, přístroje na
zpracování informací, počítače, hardware, software,
mikropočítače, grafické a textové terminály počítačů včetně
pracovních a multimediálních stanic, jejich příslušenství,
technické a programové vybavení počítačů v souvislosti s
provozem v síťových systémech, elektronické sítě,
audiovizuální díla, programy pro počítače, data, databáze a
jiné informační produkty, multimediální aplikace, data,
databáze a jiné informační produkty v sítích všeho druhu,
telekomunikační sítě a zařízení, přenosové cesty pro
přepravu všech druhů informací, informační systémy; (11)
automobilové reflektory, bojlery, osvětlovací přístroje a
zařízení, elektrické topné přístroje, filtrační přístroje,
chladicí a mrazicí přístroje a zařízení, chladničky, mrazničky,
kamna, kávovary, klimatizační zařízení, klozety, sanitární
zařízení, jejich části a příslušenství, kuchyňské náčiní -
potřeby elektrické, lampy, lustry, ohřívače vody, radiátory,
ventilátory, zdravotnická zařízení, zařízení pro větrání,
elektrické náčiní k vaření, regulátory tlaku plynu, regulační a
bezpečnostní příslušenství plynovodní, hořáky, ohřívací
hořáky a opalovací hořáky obecně; (12) automobily všeho
druhu, vybavení, součástky, doplňky a příslušenství
pozemních vozidel, spadající do této třídy, sněhové řetězy,
stěrače, tlumiče, balony, bezpečnostní pásy do dopravních
prostředků, blatníky, brzdy, čepy náprav, čerpadla, čluny,
dětské kočárky, dopravní prostředky, duše do pneumatik,
hnací řetězy, houkačky pro vozidla, hustilky, jízdní kola,
kryty pro pozemní vozidla, lodní výstroj obsažená v této
třídě, ložiska pro vozidla, motocykly, nárazníky, nosiče lyží,
kol, zavazadel a podobně k automobilům, obložení brzd,
olovnice k vyvažování kol, ochranné rámy pro vozidla, pera
na zavěšení vozidel, pneumatiky, potahy do vozidel, rozpěry
pro vozidla, řemenice a řemeny pro vozidla, volanty,
zařízení proti krádeži vozidel; (14) drahé kovy a jejich
slitiny, předměty z těchto materiálů, šperky, drahé kameny,
hodinářské výrobky, chronometry, bižuterie, budíky,
drahokamy přírodní nebo umělé, jehlice nebo náušnice,
klenotnické zboží; (15) hudební nástroje, elektronické
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hudební nástroje, hudební elektrické mechanizmy; (16) papír
a výrobky z papíru, alba, balicí papír, barvy pro
rozmnožování, bloky, brožury, časopisy, děrovače, desky na
spisy, dopisní papír, etiketovací přístroje, inzertní  listy,
kancelářské potřeby, katalogy, knihy, kopírovací a
rozmnožovací stroje a přístroje, lepící pásky, lepidla, plnící a
rýsovací pera, prospekty, ručníky papírové, fotografie,
štětce, psací stroje, učební a školní potřeby a pomůcky, hrací
karty, tiskařské štočky, obalové materiály všeho druhu z
plastických hmot, publikace, brožury, periodika, informační
produkty, laminátové výrobky, makety, lepenka a výrobky z
těchto materiálů, pořadače, poznámkové bloky, školní
sešity, skicáky, plakáty, gratulace, pohlednice, pytlíky a
sáčky, papírové tašky, krabice, kalendáře, samolepky,
obtisky, hlavolamy, omalovánky, mapy, obrazy, puzzle,
tužky, pastelky, tuhy, gumy, ořezávátka, penály, papírové
kapesníky, tiskoviny, tiskařské výrobky, materiál pro
umělce, pauzovací papír, pásky do psacích strojů, pečetidla,
tabule, tabulky, modelovací hmoty, papírové pleny, reklamní
a ozdobné předměty v jiné třídě neuvedené, reklamní
tiskoviny; (17) fólie z plastických hmot, guma, gumové
výrobky, zahrnuté v této třídě, hadice, hadičky, hmoždinky z
plastu, izolace, izolátory, lamináty z plastických hmot, obaly
všeho druhu z plastických hmot, tmely těsnicí a tmely v této
třídě obsažené, osinek; (18) aktovky, brašny, kufry, kabelky,
deštníky a slunečníky a jejich součásti a příslušenství, kožené
předměty a zboží, peněženky, kůže a imitace kůže, biče,
postroje pro koně, sedlářské výrobky; (19) bazény
nepřenosné, dlaždice, dveře, dýhy, parkety, tmely na kov,
stavební materiál, kámen přírodní a umělý, cement, vápno,
malta, sádra, štěrk, asfalt, smola, živec, přenosné domy,
krby, překližka, stavební sklo, polozpracované dřevo; (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, plastické výrobky, police,
postele, rolety lištové vnitřní (žaluzie), spací pytle na
kempování, zrcadla, rámy, hudební pulty, nábytek pro
camping, ložní potřeby; (21) drobné nářadí pro domácnost a
kuchyni, džbánky, hrnce všeho druhu, keramické výrobky,
kuchyňské nádobí všeho druhu, láhve, misky, nádoby,
rozprašovače kosmetiky, skla pro vozidla (polotovar),
skleněné nádobí a zboží, hřebeny, mycí houby, kartáče,
porcelánové zboží, kuchyňské náčiní neelektrické, elektrické
zubní kartáčky a hřebeny; (22) provazy, lana, sítě, stany,
plachty, pytle, surová textilní vlákna, vycpávkový materiál,
česaná vlna, hedvábí surové, šapové, hedvábí floretové
odpadové; (23) nitě, vlákna pro textilní účely, hedvábí
předené, nitě a příze z umělého hedvábí; (24) bavlněné zboží,
jako jsou bavlněné látky, textilie, tkaniny, hedvábné zboží
(textilie z hedvábí), hedvábné tkaniny, lněné tkaniny,
mohér, nábytkové tkaniny, nepromokavé tkaniny, potahy
na nábytek, ručníky, samet, satén, pokrývky, spací pytle;
(25) obleky, čepice, dámská konfekce, konfekční oděvy,
jeansy, elastické pletené zboží, kloboučnické zboží, košile,
obuv, kožichy, kožešiny, kravaty, plavky, rukavice, oděvní
zboží, kožené zboží, prádlo osobní, prádlo spodní všeho
druhu; (26) brože, knoflíky, ozdoby oděvů, stuhy, šněrovadla,
špendlíky, jehly, umělé květiny, zipy; (27) koberce,
linoleum, podlahovina (krytiny), různé druhy rohože včetně
koberečků do vozidel, tapety ne textilní; (28) bazény
přenosné, brusle, kolečkové brusle, cínové hračky, papírové
hračky, golfové hole a míčky, gumové hračky a míče,
gymnastické přístroje a zboží, nářadí, nástroje nebo náčiní,
hry, hračky, koloběžky, loutky, lyže, modely vozidel,
rybářské výrobky a náčiní včetně prutů a navijáků,
tělocvičné a sportovní potřeby, ozdoby na vánoční stromky,
modely; (29) maso, ryby, drůbež, zvěřina, masové výtažky,
konzervované, sušené a vařené ovoce a zelenina, zavařeniny,
vejce, mléko, máslo a jiné mlékárenské výrobky, jedlé oleje a

tuky, potraviny v konzervách, hotová jídla, obsažená v této
třídě, mléčné nápoje s převažujícím obsahem mléka; (30)
káva, čaj, kakao, cukr, rýže, chléb, suchary, zmrzlina, sůl,
koření, obilní vločky, obilní přípravky, čokoláda, mouka,
obilní přípravky, jemné pečivo, cukrovinky, med, kvasnice,
pepř, ocet, chuťové omáčky, kávové, kakaové a čokoládové
nápoje; (31) zemědělské, zahradnické a lesnické výrobky,
čerstvé ovoce, zelenina, živé rostliny a zvířata, semena,
přírodní květiny, slad, obilniny pro živočišnou spotřebu; (32)
pivo, voda, nealkoholické nápoje, sirupy k přípravě nápojů,
ovocné šťávy, limonády, nápoje lihuprosté; (33) alkoholické
nápoje, destiláty, lihoviny, likéry, nápoje destilované; (34)
tabák, kuřácké potřeby, zápalky, cigarety, doutníky;  (35)
inzertní, reklamní a propagační činnost, obstaravatelství a
zprostředkování obchodních záležitostí, pomoc při řízení
obchodní činnosti, dovozní a vývozní agentura, vypracování
statistických přehledů, činnost účetních poradců, provádění
aukcí a dražeb, marketing, průzkum a analýza trhu,
organizování komerčních a reklamních výstav, činnost
ekonomických a organizačních poradců, obchodní služby v
prodejních i skladových provozech, obchodně zastupitelské
služby a činnosti v oblasti obchodu, zprostředkování
obchodních záležitostí v oblasti prodeje uhlí a doprovodných
surovin z těžby, poradenská činnost obchodní,
zprostředkování obchodní činnosti v oblasti telekomunikační
a výpočetní techniky, administrativní práce, poradenské,
konzultační a zprostředkovací služby při řízení obchodní
činnosti, zpracování a analýza informací z tištěných i
elektronických médií, oceňování podniků, automatizované
zpracování dat, restrukturalizace, akvizice a fúze podniků,
finanční analýzy podniků; (36) zprostředkovatelská a
obstaravatelská činnost ve finančnictví apod., pojišťovnictví
a peněžnictví, faktoring, zprostředkování finančních
operací, investiční činnost, správa majetku, pozemků a
budov, leasing, finanční poradenství, analýzy, kalkulace a
zpracování projektů zaměřených na kapitálové investování
finančních prostředků, leasingové operace, kalkulace s
cennými papíry, finanční rozbory hospodaření firmy,
směnárna, penzijní připojištění, penzijní fondy, podílové
fondy, poradenská činnost ve věcech týkajících se cenných
papírů, obstarávání pro emitenta vydávání cenných papírů a
poskytování s tím souvisejících služeb, obstarávání pro
emitenta splácení cenných papírů a vyplácení výnosů z nich,
pronájem nebytových prostor, obchodování s cennými
papíry, finanční leasing strojů a zařízení; (37) těžba uhlí,
zejména hnědého a doprovodných surovin, provádění
trhacích a vrtných prací, instalace a opravy, pronájem strojů
a zařízení, servisní služba, mytí vozidel, provádění staveb,
opravy, elektroinstalace, instalace a montáž strojních
zařízení, klempířské práce, zámečnické práce zahrnuté v této
třídě, opravy a udržování strojírenských výrobků,
mechanických přístrojů, montážní činnost technologických
celků, opravy karosérií, opravy motorových vozidel,
průmyslové vysávání, služby kropicích a fekálních  vozú,
opravy strojů a zařízení s mechanickým pohonem,
propojování telekomunikační sítě s telekomunikačními
sítěmi dalších provozovatelů, připojování telekomunikačních
zařízení, revize elektrických zařízení; (38) neveřejné
telekomunikační služby, pronájem přenosových cest pro
přepravu všech druhů informací, distribuce informací pomocí
komunikace mezi sítěmi, provozování služeb na internetu,
informace přenášené po internetu; (39) doprava, skladování,
dodávání zboží, pronájem motorových vozidel, přenos a
rozvod elektrické energie, plynu, tepla, vody, pronájem
garáží, parkovacích ploch, skladišť; (40) kopírování a
vyvolávání fotografických snímků, zpracování materiálu,
zámečnictví jako úprava materiálů, broušení a leštění kovů,
kovoobrábění, kovářství, úprava uhlí, zejména hnědého,
doprovodných surovin a jiných paliv, úprava a nakládání s
odpady; (41) elektronické publikace na nosičích a přenášené



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 11 - 2000 - CZ, část B (úřední opravy)2710

143780

145533

144937
(210)

(210)

(210)

Datum provedení změny: 06.09.2000

Datum provedení změny: 01.09.2000

Datum provedení změny: 04.09.2000
(111)

(111)

(111)
222450

222464

224268

po síti, elektronický archiv, vydávání publikací, knih,
časopisů, CD-ROM titulů, výchovná a zábavná činnost,
nahrávání nosičů zvukových nebo obrazově zvukových,
šíření audiovizuálních děl, organizování přednáškové,
konzultační a školicí činnosti, pořádání kurzů a školení,
organizační zajištění školení; (42) fotografování,
fotoateliéry, tisk ofsetový, vypracování programů pro
hromadné zpracování dat, technické poradenství,
poskytování software, pronájem počítačového software,
počítačů, prodejních automatů, jednacích místností,
pronájem přenosových cest pro přepravu všech druhů
informací, konstruktérské práce v oblasti strojírenství, vývoj
a konstrukce unikátních mechanizovaných a
automatizovaných jednoúčelových a jiných strojů a zařízení
pro automatizaci a mechanizaci prací v průmyslu,
vypracování technologických postupů, laboratorní rozbory
uhlí a doprovodných surovin, chemické analýzy a rozbory,
projektová činnost v investiční výstavbě a v oblasti
výpočetní techniky, poradenská činnost odborná, masérské
služby, zámečnictví jako výroba klíčů, zahradnictví,
vyhledávání uhlí, zejména hnědého a doprovodných surovin,
odborné konzultace, technické porady, pronájem
přístupového času k síti internet, monitoring denního tisku.

V návaznosti na mezinárodní zápis ochranné známky byl
seznam výrobků a služeb upraven:
(9) data, databáze na nosičích, magnetické disky a pásky,
kompaktní disky (audio), nahrané disky se zvukovými
nahrávkami, gramofonové desky, optické kompaktní disky
CD ROM, diskové jednotky pro počítače, kazety pro
videohry, magnetické a optické nosiče dat, nahrané
počítačové programy a software, elektronické, datové,
informační a telekomunikační sítě; (16) telefonní seznamy,
seznamy adres, periodika, průvodce, kalendáře a ročenky,
tištěné publikace, obchodní a propagační tiskoviny,
prospekty, brožury, katalogy, tiskopisy, oběžníky, reklamní
letáky, pohlednice, plakáty, obtisky, záložky do knih,
vizitky; (35) aktualizování reklamních materiálů,
marketingové studie, obchodní nebo podnikatelské
informace, systematizace počítačových databází, překlad
informací do počítačových databází, zajišťování
předplatného novin a časopisů, rozšířování reklamních,
inzertních materiálů a tiskařských výrobků, vedení kartoték
v počítači, publicita v uvedených publikacích a médiích; (38)
telematika, telefax, postfax, audiotext, paging, informační
kancelář, pronájem zařízení pro přenos informací; (41)
vydavatelská a nakladatelská činnost; (42) tvorba software,
obnova počítačových dat, pronájem strojového času k
počítačové databázi, konzultační služby v oblasti hardware a
software, počítačové programování, aktualizace a údržba
počítačových programů.

V návaznosti na mezinárodní zápis byl seznam výrobků
upraven takto:

(5) výrobky farmaceutické a parafarmaceutické, vitamíny a
minerály a stopové prvky, medicinální sirupy, výtažky  bylin
a kombinované přípravky vitamínů, minerálů a bylinných
výtažků k léčebným účelům, potravinové doplňky
obohacené vitamíny nebo minerály nebo stopovými prvky k
léčebným účelům, vitamínové přípravky, vitamíny a
multivitamínové preparáty, bylinné čaje, léčivé byliny,
cukrovinky nebo pastilky nebo tabletky nebo žvýkačky s

léčivými přísadami, dietetické látky upravené pro lékařské
účely, minerální vody a dietetické nápoje upravené pro
lékařské účely, dietní potraviny upravené pro lékařské účely,
doplňky výživové pro lékařské účely, bílkovinné přípravky
nebo potrava pro lékařské účely, balzámy a masti pro
lékařské účely, chemické přípravky pro lékařské účely, oleje
pro lékařské účely, tuky pro lékařské účely, léčivé soli,
tinktury pro lékařské účely, bylinné výtažky nebo sirupy pro
lékařské účely, vitamínová a minerální výživa ve formě
koncentrátů, proteinové koncentráty jako výživné přídavky
k potravinám a droždí, vše pro farmaceutické účely; (29)
protein pro lidskou spotřebu, proteinové výrobky a
přípravky pro výživu, přípravky zvláštní výživy pro
sportovce zejména s obsahem proteinů, želatina, želatinové
výrobky a přípravky pro výživu, tuky jedlé, oleje jedlé,
extrakty z chaluch jako výživa; (30) vitamínové a minerální
potravinové doplňky rostlinného charakteru ve formě
práškových směsí, tabletek, tobolek, kapslí, dražé, bonbónů,
pastilek, prášků, cukrovinek nebo žvýkaček, med, propolis
pro lidskou potřebu.

V návaznosti na mezinárodní zápis se upravuje seznam
výrobků:
(24) tkaniny a textilní výrobky, které nejsou uvedeny v
jiných třídách úplety, lůžkoviny, froté tkanina, etikety na
oděvy a prádlo, etikety vetkané v látce; (25) oděvy, obuv,
kloboučnické zboží, blejzry (sportovní saka), sportovní
bundy, dámská konfekce, dámské polorukavice, spodní
dětské prádlo, pletené elastické zboží, dětské halenky, svetry
z žerzeje, noční kabátky, noční haleny, umělohmotné dětské
kalhotky, kalhoty, kamaše, kazajky, dámské denní a noční
kombiné, dámská konfekce, konfekce, košile, noční kazajky,
noční košile, obleky, pánské plavky, dětské výbavičky,
spodní prádlo všeho druhu, rukavice, pulovry, slintáčky,
slipy, spodní prádlo, svetry, šaty, domácí šaty, dámské
župany, vesty.



VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 11 - 2000 - CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ v barevném provedení) 2711

123709, 123927, 130594, 141682, 142752, 142814, 143188, 143189, 143462, 143713, 143714, 143960, 144105, 144146, 144252,
144420, 144762, 145092, 145440, 145454, 145455, 145489, 145564, 145617, 145619, 146313, 146330, 146364, 146429, 146669,
146734, 146739, 146784, 147198, 147257, 147683, 147687, 147981, 148095, 148096, 148097, 148098, 148099, 148258, 148407,
148602, 148647, 148681, 148738, 148750, 148814, 148815, 148816, 148817, 148835, 148846, 148858, 148859, 149136, 149245,
149314, 149335, 149336, 149345, 149364, 149574, 149575, 149577, 149586, 149588, 149617, 149661, 149668, 149714, 149756,
149757, 149758, 149759, 149760, 149761, 149762, 149763, 149764, 149765, 149766, 149767, 149768, 149770, 149805, 149816,
149829, 149830, 149897, 149898, 149901, 149902, 149903, 149904, 149950, 150020, 150067, 150089, 150214, 150215, 150222,
150344, 150372, 150552, 150553, 150629, 150713, 150757, 150817, 151164, 151312, 151523, 151601, 151602, 151605, 151881,
151887, 152833, 152869, 152918, 152919, 153059, 153077, 153078, 153111, 153242, 153510, 153572, 153573, 153574, 154143,

154704, 155177, 155353, 155652, 156237, 157360, 157361

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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123709

123927

130594

141682

142752

142814

143188

143189

143462

143713

143714

143960

144105

144146

144252

144420
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145092
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145440

145454

145455

145489

145564

145617

145619

146313

146330

146364

146429

146669

146734

146739

146784

147198

147257

147683
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147687

147981

148095

148096

148097

148098

148099

148258

148407

148602

148647

148681

148738

148750

148814

148815

148816

148817
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148835

148846

148858
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149136

149245

149314

149335

149336

149345

149364

149574

149575

149577

149586

149588

149617

149661
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149668

149714

149756

149757

149758

149759

149760

149761

149762

149763

149764

149765

149766

149767

149768

149770

149805

149816
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149829

149830

149897

149898

149901

149902

149903

149904

149950

150020

150067

150089

150214

150215

150222

150344

150372

150552
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150553

150629

150713

150757

150817

151164

151312

151523

151601

151602

151605

151881

151887

152833

152869

152918

152919

153059
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153077

153078

153111

153242

153510

153572

153573

153574

154143

154704

155177
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155652

156237

157360

157361


