
strana 1/2

Celní úřad pro hl. město Prahu, Praha 1, Washingtonova 7, 11354, Praha 1

For Myself s.r.o.

Na Plzeňce 1236/4
Praha 5
15000
CZ - Česká republika

Č.j.:   34714/2014-510000-021
Vyřizuje: prap.Kuběnová Lucie

Dne 3.3.2014

Celní úřad pro hl. město Prahu, Praha 1 (dále jen „celní úřad“) vydává toto

ROZHODNUTÍ

V souladu s ustanoveními článku 4k a následujících nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se
provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění,
nařízením Rady (EHS)  č.  2913/92,  kterým se vydává celní  kodex Společenství,  v platném znění,
a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.  280/2009 Sb.,  daňový řád, ve znění pozdějších
předpisů,  se osobě

For Myself s.r.o.

přiděluje identifikátor hospodářského subjektu (číslo EORI) pro potřeby celního řízení, a to

CZ24298590
který je osoba povinna uvádět při komunikaci s celními správami členských zemí Společenství, jakož i do
příslušných kolonek celního prohlášení podávaného jak v písemné, tak i v elektronické podobě.
Pokud dojde k jakékoliv změně výše uvedených údajů (název a adresa), změnu oznamte neprodleně
celnímu úřadu.

Odůvodnění
Vzhledem k tomu, že osoba poskytla celnímu úřadu veškeré identifikační údaje požadované příslušnými
předpisy k její registraci, rozhodl celní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je
opatřena zaručeným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky,
ke Generálnímu ředitelství cel prostřednictvím tohoto celního úřadu do 30 dnů ode dne jeho doručení.
Odvolání nemá odkladný účinek.

razítko

nprap. Jaroslav Vincík,
referent celního řízení
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Identifikace subjektu

EORI číslo 24298590IČ

rodné číslo

číslo OP / pasu

2 - Právnická osobatyp osoby

evidenční číslo
CARNET / TIR

CZ24298590seznam DIČ

CZ24298590

VČP

Detaily subjektu

plný název For Myself s.r.o.

zkrácený název For Myself s.r.o.

poznámka 34714/2014-510000-021

právní forma Společnost s r.o. Xsouhlas se zveřejněním na internetu

kód hlavní eko-
nomické aktivity 4671 - Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky

datum založení

21.5.2012

datum registrace

3.3.2014

datum vypršení registrace

Adresy založení / sídla

název For Myself s.r.o.

ulice a č.p. Na Plzeňce 1236/4

PSČ 15000 město Praha 5

země CZ - Česká republika

Kontaktní informace

jméno For Myself s.r.o.

název For Myself s.r.o.

ulice a č.p. Československého exilu 4

PSČ 14300 město Praha 4

země CZ - Česká republika

telefonní číslo +420608568888 fax

e-mail

Datum zápisu údajů: 3.3.2014 00:00:00
Správnost údajů na tomto výpisu si, prosím, zkontrolujte.
Pokud dojde k jakékoliv změně výše uvedených údajů, změnu oznamte neprodleně celnímu úřadu.
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