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Magistrát města Brna
Živnostenský úřad města Brna
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

Č. j.: MMB/0364780/2018
Sp. značka: ZU/MMB/0278106/2018

R O Z H O D N U T Í

Magistrát města Brna, Živnostenský úřad města Brna, příslušný podle § 2 odst. 1 zákona č. 570/1991 Sb.,
o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o žádosti o koncesi níže uvedeného žadatele
ze dne 02.07.2018

t a k t o :

podle § 53 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů,

s e  u d ě l u j e  k o n c e s e

právnické osobě

Obchodní firma: EXOVÍKENDY s.r.o.
Identifikační číslo osoby: 07036779
Adresa sídla: Nerudova 294/14

602 00, Brno - Veveří
Předmět podnikání: Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů

Vznik práva provozovat živnost: dnem nabytí právní moci rozhodnutí o koncesi

Koncese se uděluje na dobu neurčitou.

Současně se podle § 53 odst. 3 živnostenského zákona schvaluje ustanovení odpovědného zástupce:

Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Zdeněk Sialini

Číslo případu: 370200/U2018/31133/Mah ZIV 2.0p076/2009 DOP 0112/031



Datum narození: 18.08.1987
Adresa bydliště: Nerudova 294/14

602 00, Brno - Veveří

Odůvodnění:

Dne 02.07.2018 bylo na Živnostenský úřad města Brna doručeno podání vedené pod
č.j. MMB/0278106/2018, společností EXOVÍKENDY s.r.o., IČO: 07036779, se sídlem Nerudova 294/14,
602 00, Brno - Veveří, zastoupené v plné moci Mgr. Petrem Šedivým, notářem v Brně, ve kterém výše
uvedená obchodní společnost požádala o koncesi s předmětem podnikání "Provozování cestovní kanceláře -
pořádání zájezdů, - zprostředkování spojených cestovních služeb" pro celý rozsah koncesované živnosti a dále
o schválení ustanoveného odpovědného zástupce Zdeňka Sialiniho, narozeného 18.8.1987, bytem Nerudova
294/14, 602 00 Brno - Veveří. Žádost k zaujetí stanoviska byla zaslána na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
dne 11.07.2018 pod č.j. MMB/0280535/2018.

Dne 08.08.2018 uvedená obchodní společnost EXOVÍKENDY s.r.o. zúžila předmět své žádosti podané
koncese ze dne 02.07.2018 pouze na rozsah "Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů" (podání
vedené pod č.j. MMB/0323022/2018). Současně byly připojeny doklady potřebné k zaujetí stanoviska.
Doplněná žádost k zaujetí stanoviska i s doloženými doklady byla příslušným živnostenským úřadem zaslána
na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 17.08.2018 pod č.j. MMB/0323765/2018.

Dne 07.09.2018 obdržel Živnostenský úřad města Brna souhlasné stanovisko Ministerstva pro místní
rozvoj ČR pro rozsah koncesované živnosti "Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů" obchodní
společnosti EXOVÍKENDY s.r.o. Živnostenský úřad města Brno posoudil, zda jsou splněny všechny zákonem
dané podmínky pro vznik živnostenského oprávnění a zda i osoba odpovědného zástupce splňuje zákonem dané
podmínky (tj. všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti a dále odbornou způsobilost). Vzhledem ke
skutečnosti, že žadatel i osoba odpovědného zástupce splnili podmínky vyplývající ze zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákona), Živnostenský úřad města Brna vyhovuje v plném rozsahu
žádosti o koncesi pro rozsah "Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů" a schvaluje ustanovení
odpovědného zástupce pana Zdeňka Sialiniho.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, odvolat podáním učiněným u Magistrátu města Brna, a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí
(§ 83 odst. 1 správního řádu). Odvolacím správním orgánem je Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor
správní a Krajský živnostenský úřad. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni
oznámení rozhodnutí.

V Brně dne 19.09.2018
JUDr. Dobromila Macháčková

vedoucí Živnostenského úřadu města Brna
v z. Mgr. Radan Mach

vedoucí referátu registrace živností právnických osob
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Účastníci řízení:

EXOVÍKENDY s.r.o.

Zdeněk Sialini
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