
ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 
Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6- Bubeneč 

Váš dopis ze dne 

09.06.2019 

Naše značka (uveďte v odpovědi) 

Č. j.: 2019/D19065022/70/ÚPV 

Vyřizuje 

Fiirstová 

Praha 18.06.2019 

Poskytnutí informací podle ustanovení§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad") obdržel dne 9. 6. 2019 Vaši žádost, v níž 
žádáte o poskytnutí informací, resp. informace z přihlášky ochranné známky 0-359656 ve 
znění „Astrid .... a slunce zůstane přítelem". 

Na základě vaší žádosti zasíláme v příloze požadované informace. 

Podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. bude poskytnutá informace zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce Úřadu (http://www.upv.cz) 

S pozdravem 

podepsáno elektronicky 

Mgr. Petra Furstová 
oddělení právní 



ČESKÁ REPUBLIKA 
ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 

Výpis z rejstříku ochranných známek 

(111) Číslo zápisu: 272253 (730) Vlastník 
Druh známky: Slovní (551) Záznam o kolektivní/certifikační ochranné 

(220) Den podání: 24.09.2004 známce 
(151) Den zápisu: 26.04.2005 (510) Seznam výrobků a služeb 

(156) Obnova zápisu 
(320) Vznik práva (791) Licenční smlouvy 

přednosti: 24.09.2004 
(210) Číslo spisu: 359656 (800) Mezinárodní zápisy 
(442) Datum zveřejnění (740) Zástupce vlastníka 

přihlášky: 12.01.2005 

/číslování dle INID (180) Zánik práv k ochranné známce 
kódů - standard OMPII (500) Jiná práva, ostatní rozhodné údaje 

Tento výpis je neprodejný, má pouze informativní charakter a byl pořízen na Internetu. 

(730) ASTRID T.M., a.s. 
Žerotínova 1133/32 
130 00 Praha 3, Žižkov 

(510) (3) kosmetické výrobky. 

Třídy výrobků a služeb: 
3 

(156) Zápis ochranné známky obnoven s účinností k 24.09.2014. 

(740) Rott, Růžička & Guttmann, Patentové, známkové a advokátní kanceláře 
JUDr. Vladimír Rott, patentový zástupce 
Vyskočilova 1566 
140 00 Praha 4, Michle 



Vyjádření ochranné známky 

(111) Číslo zápisu: 272253 
(210) Číslo spisu: 359656 

/číslování dle INID 
kódů - standard OMPII 

(540) 

(540) Vyjádření ochranné známky 
(526) Omezení rozsahu ochrany 
(558) Informace o ochranné známce tvořené 

pouze barvou nebo kombinací barev 

(591) Informace o nárokovaných barvách 
(561) Přepis do latinky 
( 531) Třídy obrazových prvků 

Astrid .... a slunce zůstane přítelem 

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


