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Obchodní firma:

TOPMES s.r.o.

Adresa sídla:

Štěrboholská 1307/44, 102 00, Praha 10 - Hostivař

Identifikační číslo osoby: 00541940
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení:

Ing. Martin Prokop (1)

Vznik funkce:

25.07.1990

Jméno a příjmení:

Ing. Karel Pich (2)

Vznik funkce:

25.07.1990

Živnostenské oprávnění č.1
Předmět podnikání:

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických
a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:

Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:

30.09.1992

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Ing. Martin Prokop (1)

Jméno a příjmení:
Živnostenské oprávnění č.2
Předmět podnikání:

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

Obory činnosti:

Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů
a zařízení
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických
strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,
hostingové a související činnosti a webové portály
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Testování, měření, analýzy a kontroly
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Poskytování technických služeb
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné
mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti:

Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:

23.09.1992

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Ing. Martin Prokop (1)

Jméno a příjmení:
Seznam zúčastněných osob
Jméno a příjmení:

Ing. Martin Prokop (1)

Datum narození:

16.12.1958

Občanství:

Česká republika

Jméno a příjmení:

Ing. Karel Pich (2)

Datum narození:

23.09.1951
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Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 15
Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstříku.
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