
Odpovědný zástupce - ustanovení/ukončení funkce 
Formulář s ohlašovatelem vyplní pracovnice na přepážce. 
Oznámení o ustanovení nebo ukončení funkce odpovědného zástupce lze u kteréhokoliv 
obecního živnostenského úřadu v České republice (osobně, poštou, do datové schránky 
nebo prostřednictvím Czech POINT). 
 

Městský úřad Otrokovice,
nám. 3. května 1340, Otrokovice
odbor evidenčně-správní,
oddělení obecní živnostenský úřad
budova č. 2 - 1. patro

577 680 418, 577 680 419, 

epodatelna@muotrokovice.cz 
radnice@muotrokovice.cz
ID datové schránky: jfrb7zs

Podnikatel může provozovat 
živnost prostřednictvím 
odpovědného zástupce. Tím je 
fyzická osoba ustanovená 
podnikatelem, kterému odpovídá 
za řádný provoz živnosti a je 
k podnikateli ve smluvním vztahu. 
Nikdo nemůže být ustanoven do 
funkce odpovědného zástupce 
pro více než 4 podnikatele.

Živnost ohlašovací (řemeslná, 
vázaná)

Odpovědný zástupce může 
vykonávat svoji funkci ode dne 
ustanovení do funkce.

Živnost koncesovaná

Ustanovení odpovědného 
zástupce předloží podnikatel ke 
schválení živnostenskému úřadu. 
Ustanovení nabývá účinnosti 
dnem, kdy rozhodnutí o schválení 
nabylo právní moci.

Přestane-li odpovědný zástupce 
vykonávat funkci nebo nesplňuje-
li všeobecné i zvláštní podmínky, 

musí podnikatel nejpozději do 
15 dnů ustanovit nového 
odpovědného zástupce. To 
neplatí, je-li provozování živnosti 
dočasně přerušeno nebo 
pozastaveno.
Oznámí-li ukončení výkonu 
funkce sám odpovědný zástupce, 
musí současně živnostenskému 
úřadu prokázat, že o ukončení 
výkonu své funkce informoval 
předem písemně podnikatele.

Fyzická osoba 
z platný průkaz totožnosti, 
 případně plnou moc 
 k zastupování (pro konkrétní 
 úkon podpisy nemusí být 
 ověřeny)
z doklad prokazující odbornou 
 způsobilost odpovědného 
 zástupce 
z prohlášení odpovědného 
 zástupce, že souhlasí 
 s ustanovením do funkce 
 
Právnická osoba
z platný průkaz totožnosti osoby 
 jednající jménem právnické 
 osoby, případně plnou moc 
 k zastupování (pro konkrétní 
 úkon podpisy nemusí být 
 ověřeny)
z doklad prokazující odbornou 
 způsobilost odpovědného 
 zástupce 
z prohlášení odpovědného 
 zástupce, že souhlasí 
 s ustanovením do funkce

z bez správního poplatku 
 u živnosti ohlašovací
z 500 Kč schválení  
 odpovědného zástupce 
 u živnosti koncesované

Kde vyřídím:
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Kolik za to zaplatím:
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Uvedené informace jsou zpracovány podle právního stavu ke dni 1. 09. 2018 a slouží výhradně pro základní orientaci klienta 
Městského úřadu Otrokovice o rozsahu a obsahu nejčastěji poskytovaných služeb veřejné správy. Podrobné informace 
k poskytovaným službám v konkrétních situacích klienta je možno získat na kontaktech uvedených v textu.
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