01 Identifikační část: příjmení, jméno / obchodní firma *)

identifikační číslo / datum narození*)

02 První registrace / oznámení změny*)

OHLÁŠENÍ ŽIVNOSTI / ŽÁDOST O KONCESI*)
pro fyzické osoby
Zvláštní část
03 Předmět podnikání

04 Provozování živnosti
přerušeno od:

05 Provozování živnosti
přerušeno do:

06 Provozování živnosti
pokračuje od:

07 Živnost provozována
průmyslovým způsobem (ANO / NE)

08 Odpovědný zástupce:
a) titul

b) příjmení

e) státní občanství

c) jméno

d) titul

f) rodné číslo

g) datum narození

09 Bydliště odpovědného zástupce
a) název ulice

b) číslo orientační

d) název obce

e) část obce

c) číslo popisné

f) PSČ

g) stát

10 Pobyt odpovědného zástupce na území ČR
a) název ulice

b) číslo orientační

d) název obce

e) část obce

11 Datum ustanovení do funkce
odpovědného zástupce

c) číslo popisné

f) PSČ

12 Datum ukončení výkonu funkce
odpovědného zástupce

Prohlašuji, že mi není známo, že by u osoby odpovědného zástupce soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti, že by u ní trvala jiná překážka týkající se
provozování živnosti a že by jí v posledních třech letech bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2, 3 nebo 4 živnostenského zákona.
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*) nehodící se škrtněte

13 Provozovny podléhající kolaudačnímu řízení
a) název provozovny

b) název ulice

c) číslo orientační

e) název obce

f) část obce

g) PSČ

h) předmět podnikání v provozovně

i) prání titul užívání provozovny

j) datum zahájení provozování živnosti
v provozovně

k) datum ukončení provozování
živnosti v provozovně

14 Provozovny nepodléhající kolaudačnímu řízení
a) druh provozovny

b) umístění provozovny (adresa)

c) předmět podnikání v provozovně

d) právní titul užívání provozovny

15 Údaje, doklady či jiné skutečnosti, které se mění či oznamují (např. zrušení živnostenského oprávnění na žádost)

V

dne

podpis ohlašovatele / žadatele
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d) číslo popisné

