
rrlĚsrsxÁ čÁsr PRAHA 5
Úřad rněstské části Praha 5, odbor živnostenský
|50 22 Praha 5, Nám. 14. Yíjna 4

Č. j.. zlvv737|l20l4lPro

Výpis z živnostenského rejstříku

obchodní ťrrma: E|ektro Fiala s.r.o.

Sídlo: Jaurisova 5|514,|40 00, Praha - Michle

Identifikační číslo: nebylo přiděleno

Živnostenské opró,vnění č, I

Předmět podnikání: Výroba' obchod a služby neuvedené v pří|ohách 1 až 3 živnostenského zákona

obory činnosti: Výroba' rozmnoŽování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových
záznami a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamút
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiá|ů
Výroba měřicích' zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a
zařÍzenÍ
Výroba elektronických součástek' elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických
strojů, přístrojů a e|ektronických zaÍizení pracujících na malém napětí
Výroba strojů a zaÍízení
PřÍpravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a s|užeb
Velkoobchod a maloobchod
Úorzra motorových vozidel a jejich příslušenství

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,
hostingové a související činnosti a webové portály
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movifých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Projektování elektrických zaÍizení
Testování, měření' ana|ýzy a kontroly
Rek|amní činnost, marketing, mediální zastoupení

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Poskytování technických s|užeb
Výroba' obchod a služby jinde nezařazené

Vznik oprávnění: dnem zápisu do obchodního rejstříku

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
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Živnostenské opróvnění č, 2 ^
Předmět podnikání: Výroba' instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických

a telekom dnikačních zařízenÍ

Vanik oprávnění: dnem zápisu do obchodního rejstříku

Dobaplatnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Žtwostenské oprdvnění č. 3

Předmět podnikání: Tvlontáž, opravy' revize a zkoušky elektrických zaÍ[zení

Vzrik oprávnění: dnem zápisu do obchodního rejstřÍku

Doba plafuosti oprávnění: na dobu neurěitou

Úrad prislusny podle $ 7l odst. 2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 4

V Praze dne24.04.2014
Bc' JosefŽebera
í živnostenského odboru
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