


Úřad průmyslového vlastnictví

zapsal podle § 28 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., v platném znění, do rejstříku

OCHRANNOU ZNÁMKU
číslo

391535

s dále uvedenými údaji 

V Praze dne: 11.05.2022 Za správnost:

Mgr. Jana Šmídová
oddělení rejstříků



(111) Číslo zápisu: 391535 (730) Vlastník
(593) Druh známky: Obrazová (551) Záznam o

kolektivní/certifikační
ochranné známce 

(220) Datum podání 30.11.2021 (510) Seznam výrobků a služeb
(151) Datum zápisu 11.05.2022 (156) Obnova zápisu
(320) Vznik práva přednosti: 30.11.2021 (791) Licenční smlouva
(210) Číslo spisu 576175 (800) Mezinárodní zápisy
(442) Datum zveřejnění 

přihlášky:
02.02.2022 (740) Zástupce vlastníka

/číslování dle INID
kódů - standard OMPI/

(180) Zánik práv k ochranné 
známce

(500) Jiná práva, ostatní rozhodné 
údaje

Toto osvědčení obsahuje údaje z rejstříku ochranných známek platné ke dni vydání této listiny.

(730) FLEX SMILE s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1, Staré Město

(510) (9) regulátory teploty vody, regulátory tlaku (měřidla), zařízení na měření tlaku, přístroje na měření 
tlaku, tlakoměry, omezovače proudu
(11) vanové vodovodní baterie na stěnu, umyvadlové vodovodní baterie na stěnu, dřezové 
vodovodní baterie na stěnu, sprchy, ruční sprchy, hlavové sprchy, tlakové sprchy, sprchovací 
zařízení (sprchy), venkovní sprchy na koupání, sprchy do kuchyňských dřezů, sprchy prodávané 
jako soupravy, sprchové hadice na ruční sprchy, sprchové hadice, vanové baterie, baterie k 
umyvadlu, směsné umyvadlové baterie (kohoutky)
(35) maloobchodní prodej zařízení do bytu, maloobchodní služby související s bateriemi, 
maloobchodní prodej vybavení pro dodávku vody, velkoobchodní prodej zařízení do bytu, 
velkoobchodní prodej vybavení pro dodávku vody, velkoobchodní prodej předmětů sloužících k 
hygieně lidí, cenové nabídky na zboží a služby, maloobchodní a velkoobchodní prodej zařízení 
uvedených výše ve třídách 9 a 11 do školek, škol a veřejnoprávních korporací, maloobchodní a 
velkoobchodní služby související s výrobky uvedenými výše ve třídách 9 a 11

Třídy výrobků a služeb:
9, 11, 35

(740) Mgr. Petr Žižka, LL.M.
Sedláčkova 209/16
301 00 Plzeň, Vnitřní Město



Vyjádření ochranné známky

(111) Číslo zápisu: 391535 (540) Vyjádření ochranné známky
(210) Číslo spisu: 576175 (526) Omezení rozsahu ochrany

(558) Informace o ochranné známce tvořené 
pouze barvou nebo kombinací barev

/číslování dle INID
kódů - standard OMPI/

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

(540)

(531) 29.1.3, 29.1.4, 5.3.15, 1.15.15, 5.3.11, 27.5.7
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