JEDNOTNÝ REGISTRAýNÍ
FORMULÁě
PRÁVNICKÁ OSOBA
podací razítko

ýÁST A - PODNIKATEL
01 Podnikatel
a) Obchodní firma / název právnické osoby

*)

c) identifikaþní þíslo

b) právní forma

02 Sídlo
b) þíslo popisné

a) název ulice
e) název obce

f) þást obce

g) okres

h) stát

c) þíslo orientaþní

d) PSý

03 PĜedmČt podnikání (u živnosti volné vyznaþte þísla oborĤ þinnosti na seznamu)
- ve smyslu § 45 resp. § 50 živnostenského zákona ohlašuji resp. žádám o koncesi pro pĜedmČt podnikání
a) PoĜadové
þíslo 1.
b) datum vzniku živnostenského oprávnČní
d) datum ukonþení provozování živnosti

c) datum zahájení provozování živnosti

1)

04 Statutární orgán nebo þlen statutárního orgánu
a) titul

b) jméno

c) pĜíjmení

e) státní obþanství

d) titul
g) rodné þíslo

f) datum narození

05 BydlištČ / pobyt *) þlena statutárního orgánu na území ýR
b) þíslo popisné

a) název ulice
e) název obce

f) þást obce

g) okres

h) stát

c) þíslo orientaþní

d) PSý

06 Statutární orgán nebo þlen statutárního orgánu
a) titul

b) jméno

c) pĜíjmení

e) státní obþanství

d) titul
g) rodné þíslo

f) datum narození

07 BydlištČ / pobyt *) þlena statutárního orgánu na území ýR
b) þíslo popisné

a) název ulice
e) název obce

f) þást obce

g) okres

h) stát

c) þíslo orientaþní

d) PSý

08 OdpovČdný zástupce
a) titul

b) jméno

e) státní obþanství

c) pĜíjmení
f) rodné pĜíjmení

i) místo narození

d) titul
h) rodné þíslo

g) datum narození
j) okres

k) stát

l) pohlaví

2)

žena / muž

*)

09 BydlištČ odpovČdného zástupce
a) název ulice
e) název obce

f) þást obce

g) okres

h) stát

b) þíslo popisné

c) þíslo orientaþní

d) PSý

b) þíslo popisné

c) þíslo orientaþní

d) PSý

10 Pobyt odpovČdného zástupce na území ýR (pro zahraniþní osoby)
a) název ulice
e) název obce

1)

f) þást obce

vyplní se, pokud PO zamýšlí provozovat živnost na dobu urþitou
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g) okres

2)

1

vyplní se u cizího státního pĜíslušníka, který nemá pĜidČleno rodné þíslo
*)

nehodící se škrtnČte

11 Datum ustanovení do funkce odpovČdného zástupce
12 Ustanovení odpovČdného zástupce pro pĜedmČty podnikání
(poĜadové þíslo pĜedmČtu podnikání)
13 Provozovna
b) þíslo popisné

a) název ulice
f) þást obce

e) název obce

c) þíslo orientaþní

d) PSý

g) okres

h) název provozovny

i) umístČní provozovny

j) datum zahájení provozování živnosti
v provozovnČ
k) provozovna podléhající kolaudaci

ANO / NE

*)

l) pĜedmČty podnikání provozované v provozovnČ
dle poĜ. þísla / u živnosti volné þíslo oboru

ýÁST B - DAĕOVÁ REGISTRACE
- pĜihlašuji se ve smyslu § 33 zákona o správČ daní a poplatkĤ k registraci u FÚ v
a) k dani z pĜíjmĤ právnických osob

b) k dani z pĜidané hodnoty (pĜílohou je pĜihláška k DPH)

c) k dani z nemovitosti

d) k dani silniþní

ode dne

e) k dani z pĜíjmĤ jako plátci:

ode dne

1) danČ z pĜíjmĤ ze závislé þinnosti a funkþních požitkĤ

ode dne

2) danČ z pĜíjmĤ vybírané srážkou podle zvláštní sazby danČ

ode dne

3) zajišĢující daĖ z pĜíjmĤ

ode dne

f) zastupování v daĖových záležitostech: smluvní zástupce

ANO / NE

*)

(v pĜípadČ „ANO“ pĜílohou je plná moc)

g) þísla úþtu u bank, spoĜitelních a úvČrních družstev, na nichž mám soustĜedČny prostĜedky z podnikatelské þinnosti
Úþet v ýR - þíslo úþtu / smČrový (identifikaþní) kód

mČna, ve které je úþet veden vlastníkem úþtu
je daĖový subjekt

ANO / NE

*)

Úþet vedený v zahraniþí - IBAN
h) zahraniþní daĖové identifikaþní þíslo, stát

i) právní pĜedchĤdce - daĖové identifikaþní þíslo

CZ
j) obchodní firma / právní forma

ýÁST C - OZNÁMENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA
- oznamuji ve smyslu zákona o zamČstnanosti
volné pracovní místo / obsazení volného pracovního místa *) ÚP v
a) místo výkonu práce
e) pracovnČ právní vztah na dobu

urþitou / neurþitou

*)

b) název profese

c) dle KZAM

d) vznik / obsazenost ke dni

f) pracovní doba

g) poþet míst

h) výše mzdy

*)

i) požadované vzdČlání, praxe

j) zveĜejĖovat

k) kontaktní osoba na pracovišti

ANO / NE

*)

l) poznámky: nabízené výhody, speciální požadavky apod.

ýÁST D - VYBERTE PROVÁDċNÉ ÚKONY V JEDNOTLIVÝCH ýÁSTECH
a) pro živnostenský úĜad

poþet pĜíloh

b) pro finanþní úĜad

poþet pĜíloh

c) pro ÚĜad práce

poþet pĜíloh

ýÁST E – ADRESA PRO DORUýOVÁNÍ
b) þíslo popisné

a) název ulice
e) název obce

f) þást obce

g) okres

b) fax

c) e-mail

c) þíslo orientaþní

d) PSý

ýÁST F – DOPLĕUJÍCÍ ÚDAJE
a) telefon

jméno ohlašovatele / žadatele

pĜíjmení ohlašovatele / žadatele

vztah k právnické osobČ
V

MPO PO – vzor þ. 03 (072008)

dne

podpis ohlašovatele / žadatele

2

*)

nehodící se škrtnČte

