CENTRÁLNÍ

^ tl
podací razítko
01 Identifikační část:
jméno, příjmení / obchodní firma / název *)

V

Identifikační číslo / datum narození *)

i

i

i

i

i

i

i

y

Organizační složka
02 Umístění organizační složky
a) název ulice

b) číslo popisné

d) název obce

e) část obce

c) číslo orientační

f) PSČ

03 Vedoucí organizační složky
a) titul

---------

b) jméno

----------------------------------------------------

r

e) pohlaví 1) )

c) příjmení

d) titul

-------------------------------------------------------------------

------

r

f) rodné příjmení

Žena muž
i) státní občanství

m) rodné číslo

k) datum narození

Bydliště vedoucího organizační složky
a) název ulice

b) číslo popisné

d) název obce

e) část obce

c) číslo orientační

f) PSČ

g) stát

Pobyt vedoucího organizační složky na území ČR
a) název ulice

b) číslo popisné

d) název obce

e) část obce

c) číslo orientační

f) PSČ

Prohlášení podnikatele:
Prohlašuji, že mi není známo, že by u osoby vedoucího organizační složky soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti, že by u ní trvala jiná překážka
provozování živnosti a že by jí v posledních třech letech bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2, 3 nebo 4 živnostenského zákona.

V

dne

podpis ohlašovatele / žadatele
1 vyplní

cizí státní příslušník, který nemá přiděleno rodné číslo
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*) nehodící se škrtněte

POKYNY k formuláři

01 vyplní se identifikační údaje podnikatele, který organizační složku zřizuje
02 uvede se adresa umístění organizační složky.
03 bydliště - vyplní se bydliště na území České republiky, cizinec své bydliště v zahraničí.
pobyt - vyplní pouze zahraniční osoba, pokud jí byl pobyt na území České republiky povolen.
Prohlášení podnikatele (za vedoucího organizační složky) - podnikatel touto formou prohlašuje, že mu nejsou známy okolnosti, které by nasvědčovaly o
trvající překážce týkající se provozování živnosti, či uložení zákazu činnosti, nebo zrušení živnostenského oprávnění dle § 58 odst. 2, 3 nebo 4 v posledních
3 letech.
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