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Obchodní firma:

Claim system s.r.o.

Sídlo:

Sienkiewiczova 3562/4, 400 11, Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum

Identifikační číslo osoby: 22772791
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: 23.01.2012
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení:

Martin Molzký (1)

Jméno a příjmení:

Ing. Filip Obdržálek (2)

Živnostenské oprávnění č.1
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:

Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
Výroba a opravy čalounických výrobků
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
Výroba zdravotnických prostředků
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie,
kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
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
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Testování, měření, analýzy a kontroly
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
Fotografické služby
Překladatelská a tlumočnická činnost
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního
zboží
Poskytování technických služeb
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné
mechaniky, optických přístrojů a měřidel
-1-

ZVW 2.7 WEB 0041/032

Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Druh živnosti:

Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:

01.02.2012

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č.2
Předmět podnikání:

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:

Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:

03.02.2015

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Martin Molzký (1)

Jméno a příjmení:
Živnostenské oprávnění č.3
Předmět podnikání:

Ostraha majetku a osob

Druh živnosti:

Koncesovaná

Vznik oprávnění:

25.02.2015

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Ing. Filip Obdržálek (2)

Jméno a příjmení:
Živnostenské oprávnění č.4
Předmět podnikání:

Provádění veřejných dražeb - dobrovolných

Druh živnosti:

Koncesovaná

Vznik oprávnění:

19.03.2015

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem: od 05.05.2015 do 05.05.2025
Odpovědný zástupce:
Ing. Filip Obdržálek (2)

Jméno a příjmení:
Živnostenské oprávnění č.5
Předmět podnikání:

Služby soukromých detektivů

Druh živnosti:

Koncesovaná

Vznik oprávnění:

31.05.2017

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Ing. Filip Obdržálek (2)

Jméno a příjmení:

Adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně (§ 31 odst. 16 živnostenského
zákona)
1. Místo pro vypořádání závazků: Sienkiewiczova 3562/4, 400 11, Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum
Svojsíkova 753, 473 01, Nový Bor

Adresa:

Identifikační číslo provozovny: 1008382841
Ukončení činnosti v provozovně: 09.06.2017
Seznam zúčastněných osob
Jméno a příjmení:

Martin Molzký (1)

Datum narození:

18.05.1982

Občanství:

Česká republika
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Jméno a příjmení:

Ing. Filip Obdržálek (2)

Datum narození:

08.09.1981

Občanství:

Česká republika

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Ústí nad Labem
Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstříku.
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