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Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku 
Platnost k 26.04.2021 10:47:56 

 
 

 
Název: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 
Adresa sídla: U vojenské nemocnice 1200/1, 162 00, Praha 6 - Břevnov 
Identifikační číslo osoby: 61383082 
Statutární orgán nebo jeho členové: 

Jméno a příjmení:  
Vznik funkce:  

 
 

Živnostenské oprávnění č.1 
Předmět podnikání: Hostinská činnost 
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná 
Vznik oprávnění: 13.02.1995 
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 
Odpovědný zástupce: 

Jméno a příjmení:    
 

 

Živnostenské oprávnění č.2 
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
Obory činnosti: Velkoobchod a maloobchod 

Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 
Ubytovací služby 
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, 
hostingové a související činnosti a webové portály 
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí 
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 
Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního 
zboží 
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené 

Druh živnosti: Ohlašovací volná 
Vznik oprávnění: 21.08.2007 
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 

 
 

Živnostenské oprávnění č.3 
Předmět podnikání: Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti - tělesná výchova a sport 
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná 
Vznik oprávnění: 22.01.2009 
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 
Odpovědný zástupce: 

Jméno a příjmení:  
 

 

Živnostenské oprávnění č.4 
Předmět podnikání: Opravy silničních vozidel 
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná 
Vznik oprávnění: 29.11.2010 
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 
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Odpovědný zástupce: 
Jméno a příjmení:  

 
 

Živnostenské oprávnění č.5 
Předmět podnikání:       Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami 

o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat 
nebo věcí 

Druh živnosti: Koncesovaná 
Vznik oprávnění: 23.12.2010 
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 

 
 

Provozovny k předmětu podnikání číslo 
1. Hostinská činnost 

Adresa: U vojenské nemocnice 1200/1, 162 00, Praha 6 - Břevnov 
Identifikační číslo provozovny: 1005778477 
Zahájení provozování dne: 13.02.1995 

 
 

Seznam zúčastněných osob 
Jméno a příjmení:  
Datum narození:  
Občanství: Česká republika 

 
 

Jméno a příjmení:  
Datum narození:  
Občanství: Česká republika 

 
 

Jméno a příjmení:  
Datum narození:  
Občanství: Česká republika 

 
 

Jméno a příjmení:  
Datum narození:  

 
 

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 6 
 
 

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


