
Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku – vlastní údaje
v souladu § 60 odst. 5 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen ŽŽ):

Městský úřad Holice
Obecní živnostenský úřad

Žadatel:
(fyzická osoba uvede své jméno a příjmení, právnická osoba obchodní firmu /název právnické osoby/, včetně
jména a příjmení osoby jednající jménem PO)

IČO:

Uvedený subjekt žádá o výpis ze živnostenského rejstříku obsahující údaje o něm vedené dle (označte poža-
dovanou variantu):

§ 60 odst. 5 písm. c) ŽZ – částečný výpis, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu, s výjimkou údajů 
uvedených v § 60 odst. 3 ŽZ
(tzn. výpis, který může získat kdokoli a který obsahuje  pouze omezené údaje dle požadavku žadatele, vždy 
však s výjimkou rodných čísel, bydliště a přehledu o uložených pokutách včetně sankčních opatření 
uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním - např. výpis obsahující pouze některé 
živnosti, bez odpovědných zástupců, bez provozoven, výpis s historií údajů a skutečností, které byly již v 
minulosti změněny či zrušeny, atd.)

V Holicích dne          Podpis

§ 60 odst. 5 písm. a) ŽZ – výpis podle § 47 odst. 2 nebo 3 ŽZ
(tzn. výpis, který nemůže získat jiná osoba než podnikatel, který se vydává  na základě jeho ohlášení 
živnosti, podání žádosti o koncesi nebo oznámení změny, příp. jeho vlastní žádost a který obsahuje i údaje 
neveřejné)

§ 60 odst. 5 písm. b) ŽZ – úplný výpis, který obsahuje všechny údaje podle § 60 odst. 2 ŽZ, s výjimkou 
údajů uvedených v § 60 odst. 3 ŽZ
(tzn. výpis, který může získat kdokoli a který obsahuje všechny údaje zapsané o subjektu v živnostenském 
rejstříku s výjimkou rodných čísel, bydliště a přehledu o uložených pokutách včetně sankčních opatření 
uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním – stejné údaje jako na www.rzp.cz)

  s historií   bez historie

§ 60 odst. 5 písm. d) ŽZ – potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis 
není

Zde uveďte požadovaný rozsah výpisu:

Čučiak Jan
Razítko
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