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Seznam výrobků a služeb

(510) CS: (9) kontrolní pokladny, automatické časové spínače a řídící přístroje
jemné mechaniky všeho druhu, přístroje a nástroje vědecké, navigační,
geodetické, fotografické, kinematografické, optické přístroje a nástroje k
vážení, měření, signalizování, pro účely kontrolní, záchranné a pro
výuku, automatické přístroje uváděné v činnost vhozením mince nebo
známky, stroje pro záznam, přenos a reprodukci zvuku nebo obrazu,
zapisovací pokladny a počítací stroje, hasicí přístroje; (14) budíky všeho
druhu, ciferníky, časomíry, hodinářské kotvičky, náramkové hodinky
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všeho druhu, mechanické a elektrické hodiny všeho druhu zejména
nástěnné, stolní, letecké palubní, auto hodiny, modelářské časovače,
minutky, ozdobné hodiny, hodiny kontrolní, hodiny sluneční,
chronografy, chronometry, chronoskopy, hodinářská kyvadla, hodinová
pera, řetízky k hodinkám, schránky na hodiny, hodinové skříňky,
hodinové stroje, pouzdra na hodinky, drahé kovy a jejich slitiny a
předměty z těchto hmot nebo z plátovaných kovů v rámci této třídy,
šperky, drahokamy, drahé kameny; (16) alba, držáky na psací potřeby,
ocelová pera, penály, pera (kancelářské potřeby), pera plnicí,
papírenské zboží, zejména papírové etikety, papírové tašky,
umělohmotné tašky, těžítka, papírové ubrousky, psací potřeby, reklamní
a ozdobné předměty v jiné třídě neuvedené, rýsovací pera, psací
podložky, podložky na stůl papírové, podložky pod pivní sklenice,
pouzdra na doklady, pouzdra na pera, psací soupravy (sada psacích
potřeb), billboardy, mapy, modely v rámci této třídy, samolepky,
fotografie, pohlednice, kalendáře, dopisní papír, obálky, obalové
materiály z papíru nebo umělých hmot, blahopřání, kancelářské potřeby
kromě nábytku, brožury, učební a školní potřeby a pomůcky, kružítka,
štětce, tužky; (18) aktovky (kožená galanterie), batohy, cestovní kufry,
deštníky, diplomatky, hole turistické, hole vycházkové, kabelky, klíčenky
(kožená galanterie), kufříky, kufry, kufříky na toaletní potřeby, kůže,
pásky z kůže, pouzdra na navštívenky, obaly na deštníky, obaly na
oděvy (cestovní), oblečky pro domácí zvířata, obojky pro zvířata,
peněženky, ruksaky, řemínky kožené, slunečníky, sportovní tašky, tašky
cestovní, tašky na kolečkách, tašky plážové, tašky na notebooky; (21)
zboží skleněné spadající do této třídy, zejména láhve, sklenice na pití,
půllitry, poháry keramické, keramické a porcelánové tácky, porcelánové
džbány, vázičky, nádoby z plastu, karafy, stolní lahve, podtácky kromě
papírových a určených k prostírání, pohárky z papíru nebo umělých
hmot, poháry, tácky papírové, tácy (podnosy), cestovní lahve, otvíráky
na lahve, štíty vývěsní, reklamní z porcelánu nebo skla, desky na jídelní
lístky, pouzdra na jídelní lístky, tepelně izolační nádoby, termosky na
jídlo, termosky na nápoje, krabice na jídlo; (24) cestovní přikrývky, ložní
pokrývky a přikrývky, ložní prádlo, lůžkové přehozy, podložky na stůl
pod sklenice, talíře (prostírání), ubrusy, s výjimkou papírových, utěráky,
ručníky textilní, vlaječky (ne z papíru), záclony okenní, závěsy na
dveřích, tkaniny a textilní výrobky v rámci této třídy, propagační
předměty z textilu; (25) oděvy, oblečení, obuv a kloboučnické zboží,
čapky, čelenky, čepice, opasky, pláštěnky, pytle na oděvy, rukavice,
šály; (28) hry, hračky, hrací karty, sportovní vybavení, golfové hole,
golfové rukavice, golfové vaky na kolečkách nebo bez koleček; (35)
propagační činnost, reklama, pomoc při provozu a řízení obchodního
podniku a pomoc při provozování obchodů a obchodních činností
průmyslového nebo obchodního podniku, zejména služby zahrnující
záznam, přepis, vypracování, kompilaci a přenášení písemných
záznamů a sdělení a služby týkající se reklamy v rozsahu a v oblasti
hodinářské výroby a doplňkové výroby k hodinářské výrobě; (37)
sestavování součástí hodinářské výroby, opravy fotografických přístrojů,
opravy hodinek a hodin, opravny hodin, restaurování uměleckých děl,
restaurování nábytku.
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1 17.07.2013 přihláška OZ 21.06.2013Ano
2 23.07.2013 informace k poplatkům/doklad o

zaplacení poplatku
3 19.06.2014 výměr - nedostatky přihlášky
4 29.07.2014 upřesnění seznamu výrobků a

služeb
05.08.2014
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5 06.03.2015 žádost o změnu názvu/sídla
přihlašovatele

10.03.2015

ZMĚNA ÚDAJŮ O
PŘIHLAŠOVATELI

6 11.03.2015 odeslání dodatku k přihlášce
7 12.03.2015 výměr - §6
8 26.03.2015 vyjádření k průzkumu 27.03.2015

ZVEŘEJNĚNÍ PŘIHLÁŠKY OZ 2015/14
publikováno
08.04.2015

11 08.07.2015 námitka proti zápisu 31.01.2020 07.07.2015Ano
12 15.07.2015 postoupení námitky k vyjádření

21.07.2015 doručenka
13 08.09.2015 vyjádření k námitce
14 18.11.2015 sdělení z iniciativy podatele
16 21.04.2016 nedostatky námitek
17 21.04.2016 obecná korespondence

29.04.2016 doručenka
18 03.05.2016 plná moc
19 26.04.2018 sdělení z iniciativy podatele
20 02.05.2018 obecná korespondence
21 24.07.2019 sdělení z iniciativy podatele
22 15.08.2019 sdělení z iniciativy podatele
23 12.09.2019 sdělení z iniciativy podatele
24 12.09.2019 sdělení z iniciativy podatele
25 18.10.2019 obecná korespondence
26 21.10.2019 vyjádření k námitce
27 23.10.2019 obecná korespondence

25.10.2019 doručenka
28 21.11.2019 obecné sdělení/žádost

nezpoplatněná
13.10.2020

29 21.11.2019 obecné sdělení/žádost
nezpoplatněná

13.10.2020

30 10.01.2020 sdělení z iniciativy podatele
31 31.01.2020 rozhodnutí - zamítnutí námitek

03.02.2020 doručenka
07.02.2020 doručenka

32 10.02.2020 sdělení z iniciativy podatele
33 12.02.2020 obecná korespondence
34 06.03.2020 ROZKLAD 21.10.2020 03.03.2020Ano
37 06.04.2020 odůvodnění rozkladu
38 06.04.2020 obecné sdělení/žádost

nezpoplatněná
13.10.2020

39 14.04.2020 obecné sdělení/žádost
nezpoplatněná

13.10.2020

40 23.04.2020 rozklad k vyjádření
24.04.2020 doručenka

41 21.05.2020 vyjádření k instančnímu řízení
42 26.05.2020 originál faxového/e-mailového

podání
45 13.10.2020 žádost o změnu názvu/sídla

zástupce
14.10.2020

ZMĚNA ZÁSTUPCE
46 21.10.2020 rozhodnutí předsedy ÚPV 23.10.2020

21.10.2020 doručenka
23.10.2020 doručenka

NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ
NÁMITEK

23.10.2020 2020/46
publikováno
11.11.2020

ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY 2020/47
publikováno
18.11.2020

47 04.11.2020 osvědčení o zápisu OZ

http://isdv.upv.cz/doc/vestnik/2015/vestnik_UPV_201514.pdf
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