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Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
Platnost k 20.01.2014 21:55:02

Obchodní firma: AMIKA FIRST s.r.o.
Sídlo: Primátorská 296/38, 180 00, Praha - Libeň
Identifikační číslo: 24219169
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: 23.01.2012
Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: Jan Kejklíček
Jméno a příjmení: Pavel Votava

Živnostenské oprávnění č.1
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Ubytovací služby
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,
hostingové a související činnosti a webové portály
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Vznik oprávnění: 15.02.2012
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č.2
Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 18.04.2012
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Pavel Votava

Živnostenské oprávnění č.3
Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 18.04.2012
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Jan Kejklíček
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Seznam zúčastněných osob
Jméno a příjmení: Jan Kejklíček
Datum narození: 25.08.1979
Občanství: Česká republika
Bydliště: Žižkova 367, 281 51, Velký Osek

Jméno a příjmení: Pavel Votava
Datum narození: 25.10.1963
Občanství: Česká republika
Bydliště: Žižkova 401, 281 51, Velký Osek

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 8

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstříku.
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