Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost za každou i započatou stránku: 20,- Kč
Žádost o výpis z živnostenského rejstříku 

Žádám o výpis z živnostenského rejstříku tohoto podnikatele: 



      Obchodní firma /název/ - u právnické osoby      Jméno a příjmení- u fyzické osoby

  
IČ (nepovinný údaj)



Datum narození


Sídlo/adresa  bydliště (nebo pobyt na území ČR)
Ulice

č. popisné/č. orientační







Obec

část obce

PSČ


Žádám o: 
zaškrtněte odpovídající variantu


	výpis, podle § 47 odstavce 2 nebo 3 živnostenského zákona  - „žádá pouze podnikatel sám na sebe“


	úplný výpis, který obsahuje všechny údaje podle § 60 odstavce 2 živnostenského zákona  - „žádá pouze podnikatel sám na sebe“

	částečný výpis, který obsahuje pouze údaje v požadovaném rozsahu – kolonka „Upřesnění žádosti“ – viz níže

	potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v živnostenském rejstříku určitý zápis není


Upřesnění žádosti:      Veřejné / Neveřejné údaje






V Prostějově 


Dne        
Jméno a příjmení, popřípadě funkce žadatele:

Totožnost ověřena dle OP pouze u žádostí o neveřejné informace:

Podpis:
                                                                                                         

doplňující údaje - (nepovinné údaje)
Telefon

Fax
e-mail

Vysvětlivky:
Neveřejné údaje:
A.1 VŽDY: 
- bydliště, údaj o místě pobytu na území ČR, bydliště mimo území ČR, 
- rodné číslo, 
- pokuty uložené živnostenskými úřady a jiná sankční opatření uložená jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním, 
- informace o nesplnění podmínek pro vznik živnostenského oprávnění,
-  trvale platné dokumenty.
A.2 Ostatní údaje po uplynutí 4 let od zániku posledního živnost. oprávnění budou z veřejného seznamu převedeny do neveřejného seznamu, pokud podnikatel znovu získá živnostenské oprávnění, budou tyto údaje opět zařazeny do veřejného seznamu a údaje ZFO a PO, kterým byl vydán „předběžný výpis“ a následně bylo rozhodnuto o tom, že jim nevzniklo živnost.oprávnění pro nesplnění podmínek (protože nedoložily pobyt nebo nebyl proveden zápis do veř.rejstříku).

Živnostenský úřad poskytuje informace z živnostenského rejstříku:
Bydliště(pobyt), pokuty, rodná čísla pouze podnikateli, kterého se týkají, nebo správnímu orgánu, který je potřebuje pro výkon své činnosti, a v případech stanovených jinými právními předpisy.

Pokud se žádost bude týkat podnikatele, jehož oprávnění zaniklo před více než 4 lety nebo kdy bylo rozhodnuto o nesplnění 
podmínek provozování živnosti (a všechny údaje jsou tedy neveřejné), lze poskytnout vybrané údaje (s výjimkou údajů uvedených v písm. A.1) pouze osobě, která prokáže právní zájem 

