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Ohlášení živnosti/Žádost o koncesi 
Formulář s ohlašovatelem vyplní pracovnice na přepážce. Ohlásit živnost nebo požádat 
o koncesi 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

Fyzická osoba 
z platný průkaz totožnosti, 
 případně plnou moc 
 k zastupování (pro konkrétní 
 úkon podpisy nemusí být 
 ověřeny)
z doklad prokazující právní 
 důvod pro užívání prostor, do 
 nichž umístila sídlo, liší-li se 
 od jejího bydliště nebo má-li 
 bydliště na adrese sídla 
 ohlašovny, zvláštní matriky 
 nebo na adrese sídla  
 správního orgánu. K tomu 
 postačí písemné prohlášení 
 vlastníka/vlastníků  
 nemovitosti, bytu nebo  
 nebytového prostoru, že 
 s umístěním souhlasí.
z doklad prokazující její  
 odbornou způsobilost,  
 popřípadě odbornou  
 způsobilost odpovědného 
 zástupce, pokud ji zákon 
 vyžaduje
z prohlášení odpovědného 
 zástupce, že souhlasí 
 s ustanovením do funkce 
z doklad o zaplacení správního 
 poplatku (lze zaplatit v 

Právnická osoba 
z platný průkaz totožnosti osoby 
 oprávněné jednat jménem 
 právnické osoby, případně 
 plnou moc k zastupování  
 (pro konkrétní úkon podpisy 
 nemusí být ověřeny)
z doklad o tom, že právnická 
 osoba byla zřízena nebo 
 založena, pokud zápis do 
 obchodního nebo  
 obdobného rejstříku nebyl 
 ještě proveden 
z doklad prokazující právní 
 důvod pro užívání prostor, 
 v nichž má právnická osoba 
 na území ČR sídlo, není-li 
 ohlašovaná adresa sídla již 
 zapsaná v obchodním  
 rejstříku. K doložení právního 
 důvodu pro užívání prostor 
 postačí písemné prohlášení 
 vlastníka/vlastníků  
 nemovitosti, bytu nebo  
 nebytového prostoru, že 
 s umístěním souhlasí
z doklad prokazující odbornou 
 způsobilost odpovědného 
 zástupce, pokud ji zákon 
 vyžaduje 
z prohlášení odpovědného 
 zástupce, že souhlasí 
 s ustanovením do funkce
z doklad o zaplacení správního 
 poplatku  

Kolik za to zaplatím:

z 1 000 Kč při vstupu do  
 živnostenského podnikání 
z 500 Kč za další ohlášení 
 živnosti nebo podání žádosti 

Kde vyřídím:

1

Co s sebou potřebuji:

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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