
Výpis z živnostenského rejstříku
Živnostenský rejstřík je veden v elektronické podobě a je veřejným seznamem přístupným
na www.rzp.cz. Žádost o výpis z živnostenského rejstříku lze podat u kteréhokoliv obecního 
živnostenského úřadu v České republice (osobně, poštou, do datové schránky nebo 
prostřednictvím Czech POINT). Toto může učinit každý bez udání důvodu. 
 

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

Na požádání živnostenský úřad 
z živnostenského rejstříku vydá 
v listinné nebo elektronické 
podobě:
z výpis z živnostenského 
 rejstříku (žádá si sám  
 podnikatel)
z úplný výpis
z částečný výpis, který  
 obsahuje údaje 
 v požadovaném rozsahu
z potvrzení o určitém zápisu, 
 popřípadě potvrzení o tom, že 
 v rejstříku určitý zápis není
z hromadné soubory-sestavy s 
 údaji jednotlivých podnikatelů. 
 Tuto sestavu žadatel nesmí 
 zveřejnit ani postoupit třetí 
 osobě.

Pokud žádá výpis podnikatel sám 
na sebe:

Fyzická osoba  
z platný průkaz totožnosti, 
 případně plnou moc 
 k zastupování (pro konkrétní 
 úkon podpisy nemusí být 
 ověřeny)

Právnická osoba
z platný průkaz totožnosti osoby 
 oprávněné jednat jménem 
 právnické osoby, případně 
 plnou moc k zastupování  
 (pro konkrétní úkon podpisy 
 nemusí být ověřeny)

Pokud žádá jiný subjekt (občan, 
správní orgán)

z Žádost o výpis 
 z živnostenského rejstříku, ve 
 které musí být uvedeny údaje, 
 které vedou k jednoznačné 
 identifikaci subjektu, na něhož 
 je výpis žádán

z 20 Kč za každou i započatou 
 stránku
z za vydání sestavy se stanoví 
 5 Kč za poskytnutí údajů 
 týkajících se jednoho  
 podnikatele.

Kde vyřídím:

7

Kolik za to zaplatím:

Co s sebou potřebuji:
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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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