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Magistrát města Brna

Živnostenslq. ri ad města Brna

Podání ě. l5o55 o27.

P ijato 28.11.2018 1 0:29:30

podací razítko

.a) obchodni firma

cEsToVNÍ KANcELÁŘ ANTLoVÁ s.r.o.

b) identiÍikačnÍ číslo osoby c) rodné ěíslo
-,,a

d) datum narození')

oznamull žlvnostenskéniu Ú adu ve smystu žlvnostenského ákona následuJÍcl skutečnostt:
01 P edměty podnikání, kter ch se změna tyká (u živnostl volné čísla oboru}

02 Ptivodní rida|

K31452 ProvcŽování cestovní kancetá e _ po ádán i zálezdŮ

9s 
l'lo' 

'iad 0*l! p- u""o"nl no' ho ,ia"|"."'o"t tná kotonk"' u""ďt",id"l do..mostatn kolonky)

04 Pokračování v provozování živnosti p i rimrtí podnikatete

05 Provozování živnostl p erušeno:

b) pokračovďelem je osoba uvedená v s í 3 odst.

c) oznamuji ukoněení pokraěování v provozování živnosti d) ízení o pozťrstalosti pravomocně

od:
2.81 1.112.0.1 I

do:
2. gl 1.112.0.2 3

pro ěely ssz / ZP: jedná se zárove o ukoněení samostatné v děleěné ďnnosti 2)

a) pro fuly ssz / ZP: jedná se zárove o zahájení samostatné v děleěné činnosti 2)

b) pro tičely SSZ: p hlašuji se k dobrovotné riěasti na nemocenském pojištění osvČ 2)

c) pro rifuly SSZ:jedná se o v dělečnou činnost 2) 
F

06 Pokračování v provozování živnostl

09 Nová adresa .

wplní pouze íyzická osoba, která nemá pitděleno rodné ěíslo
lyplní pouze osoba, která má adresu sídla shodnou s adresou bydliště

MPo zL - vzor č. 14(1 02017)

od:

a,,
t
I

pro čely ssz / ZP: jedná se zárove o ukončení samostatné v děleěrré činnosti 2)

a) název ulice
b) č.p. / č.w. 

lc) 
číslo orientaěnÍ 

I1 
*

e) název obce f) část obce

g) okres h) stát i) datum změny.1.
a) sídlo trvale shodné s bydlištěm

b) název ulice

h) okres

a lvilní pouze frjcká osoba

FORM-I66



í0 Nově
.J

t!.-
.$*

a) titul b}tnéno c) p íjmení d) titul

e) státnl gbčanství " Io r'ogoe prrirrreni-',1 g) datum narození Inl iodné ěís.loI I . . . -l-
i) místo narození

'-
j) okres k)stat m

I
m) dďum ustanovcRí do íunkc; / rrzniku

funkce 
q

íí Adresa bydtlště

a) název ulioe b) č-p / č.ev. 
Ic) 

ercn orientačni 
|o 

nsč
e) název obce

0 čast obce

g) okres h) stát

12 Adresa pobytu

a) název ulice
b) č.p. / ě.ev. 

Ic) 
ělslo orientačr'írT

e) název obce 0 část obce g) okres

í3 Provozovna

a) název u':

h) provozovna podléhajÍcí kolaudaci i) umístění provozovny

j) název provozovny

l) datum zrušení provozowly

m) p edměty podnikání provozovanév provozovne

í4 Pn ukončení člnnostl v provozovně uveďte adresu, kde lze rypo ád atÁvazky
a) název ulicc

í5 Dopl u|ící daJe

16 Prost ednlctvím CRM ohlašu|l změnu téŽ na:

NE a)FÚv
poěet p íloh?

NE b) OSSZ / PSSZ v číslo kolonky počet p íloha

NE c)ÚPv
čÍslo kolonky počet p íloha

NE d)ZPv druh (k d) ZP číslo kolonky poěet p íloha

í7 P ílohy pro živnostensky r ad

jméno podďele
lrena

p íjmení podatele

Antlová
váah k právnické osobě

jednatelka společn osti
V

Brně
dne

28.11.2018 '/
,l)

0

o

7l

nelrypl uje den statutárního orgánu a osoba oprávněná zastupovat právnickou osobu
vyplní se u odpovědného zástupce a pokračováele, kteď nemá p děleno rodné ěíslo
nelypl uje pokraěovatel

p ílohou se rozumí nap . p íloha pro FÚ a SSZ, smlouva o vedení čtu, smlouva o sdružení atd.

MPo zL - vzoÍ é,. 14(10ŽP17)
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