Výpis z živnostenského rejstříku
Právní úprava: § 60 odst. 4 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, (dále jen
živnostenský zákon)
Na požádání živnostenský úřad z rejstříku vydává v listinné nebo elektronické podobě výpis,
nebo částečný výpis v požadovaném rozsahu, event. potvrzení o tom, že v rejstříku určitý
zápis není.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Každý, kdo má zájem o pořízení výpisu z živnostenského rejstříku.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Pro řešení této situace je podmínkou pouze písemná žádost o pořízení výpisu z
živnostenského rejstříku.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Doručením písemné žádosti o výpis z živnostenského rejstříku nebo osobně v úřední dny .
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Na libovolném živnostenském úřadě na území celé ČR.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:
Na území městské části Praha 22:
Úřad městské části Praha 22
Odbor živnostenský
Nové náměstí 1250, 104 00 Praha – Uhříněves
Úřední hodiny: Pondělí a středa od 8.00-12.00, 13.00-17.30 hodin, v úterý a čtvrtek 8.0012.00hod.
Odborní referenti:
Ing. Martina Pokorná – (tel:271071847)
Petr Janoušek – (tel:271071846)
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
Informace o podnikateli, o kterém má být pořízen výpis z živnostenského rejstříku, tedy
jméno a příjmení a další identifikační údaj, např. sídlo, identifikační číslo, případně jiné.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:
Používá se formulář JRF – „změnový list“, který je v tištěné podobě k dispozici na
živnostenském odboru a v elektronické verzi na www.mpo.cz – sekce podnikání – formuláře
JRF.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:
Ve smyslu položky 24 Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích:
vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost za každou i
započatou stránku 20Kč
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Výpis z živnostenského rejstříku vydává živnostenský odbor zdejšího úřadu nejpozději do
druhého dne.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
V případně nesprávně zapsaných údajů lze uplatnit námitku nesprávného zápisu a požadovat
opravu chybně uvedených údajů. Lhůta pro uplatnění námitky není stanovena, lze tak učinit
kdykoli.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
Žádné.

