
Změna údajů uvedených v ohlášení 
živnosti/žádosti o koncesi 
Změnový formulář s ohlašovatelem vyplní pracovnice na přepážce. 
Změnu lze oznámit 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 je povinen
z živnostenskému úřadu  
 oznámit všechny změny a 
 doplnění týkající se údajů a 
 dokladů, které jsou stanoveny 
 pro ohlášení živnosti/žádosti 
 o koncesi a doložit doklady 
 o nich do 15 dnů ode dne 
 jejich vzniku

Podnikatel není povinen
z oznamovat změny a doplnění 
 již zapsané v základních 
 registrech, v obchodním 
 rejstříku nebo v informačním 
 systému evidence obyvatel, 
 pokud je podnikatel  
 občanem České republiky 
 nebo v informačním systému 
 cizinců, pokud je podnikatel 
 cizincem

Podle typu oznamované změny
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 podnikatel umístil sídlo, 
 liší-li se od 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 o zaplacení správního 
 poplatku (lze zaplatit v  
 hotovosti nebo kartou v 
 pokladně MěÚ)

z 100 Kč nebo 500 Kč podle 
 typu oznamované změny

Kde vyřídím:

2

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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