Městský úřad Vimperk
Odbor obecní živnostenský úřad
Steinbrenerova 6/2
385 17 Vimperk

ŽÁDOST O VYDÁNÍ VÝPISU Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU NEBO POTVRZENÍ
(zpoplatněno podle sazebníku správních poplatků)

Žadatel – osoba/podnikatel*):
jméno a příjmení / obchodní firma / název: ………………………………….……………………..
identifikační číslo osoby / datum narození: ………………………………….……………………..
adresa sídla / místa trvalého pobytu:

………………………….……………………………..

jiná adresa pro doručování:

………………………….……………………………..

číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu: ………………………………….…………..
Podle § 60 odst. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“), žádám o vydání*):
• výpisu z živnostenského rejstříku podle § 47 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona
podnikateli, kterého se týká
• úplného výpisu z živnostenského rejstříku1) o níže uvedené osobě v roli2): ……………..
• částečného výpisu z živnostenského rejstříku1) o níže uvedené osobě v roli2): …………
v tomto rozsahu:
…………………………………….………………………………………………….……………….
• potvrzení o určitém zápisu v živnostenském rejstříku / potvrzení o tom, že
v živnostenském rejstříku určitý zápis není*), a to o zápisu1):
…………………………………….………………………………………………….……………….
v listinné/elektronické*) podobě o jedné osobě, která je/není*) totožná s žadatelem:
jméno a příjmení / obchodní firma / název: ………………………………….……………………..
identifikační číslo osoby / datum narození: ………………………………….……………………..
adresa sídla / místa trvalého pobytu:

………………………….……………………………..

Právní zájem na získání neveřejných údajů z živnostenského rejstříku podle § 60
odst. 3 písm. b) a c) živnostenského zákona prokazuji:
…………………………….…………………………………………………………… (viz příloha*)).

V ................................... dne ...........................

.....................................................................
Podpis žadatele
(za právnickou osobu osoba oprávněná za ni jednat)

*)
1)

2)

nehodící se škrtněte
S neveřejnými údaji podle § 60 odst. 3 písm. a) živnostenského zákona lze vydat podnikateli, kterého
se tyto údaje týkají; s ostatními neveřejnými údaji podle § 60 odst. 3 písm. b) a c) živnostenského
zákona lze vydat osobě, která prokáže právní zájem.
Možné role osoby zapsané v živnostenském rejstříku: podnikatel, člen statutárního orgánu, vedoucí
odštěpného závodu, odpovědný zástupce, pokračovatel, osoba oprávněná zastupovat právnickou osobu.

