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žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdejších předpisů

Jméno (jména):  J

Přijmení:   

Datum narození:   

Adresa pobytu: 

Telefon: 

E-mail: 

Předmět:   zři'zeni' živnost online

Text žádosti:

Dobrý  den,  rád  bych  si  zřídil  živnostenské  oprávnění  pomoci'  portálu..na  podnikáni'  v  oboru  služeb,  obchod,  VO,
zámečnictvi'.
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Magistrát města Ostravy
Živnostenský úřad
729 30 0STRAVA, Prokešovo náměstí s

Č. j.:                    SMO/295543/2 l/ŽÚ/
Sp. značka:       S-SMO/291887/21/ŽÚ

Vyřizuje:          
Telefon:             

Poskytnutí informace

Vážený pane

dne   12.  června  2018  obdržel  Magistrát  města  Ostrava  Vaši  žádost  o  poskytnutí  informace  dle  zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infomacím, v platném znění, kteroujste požádal o informaci ve věci
zřízení živnostenského oprávnění pomocí portálu na podnikání.

Na základě uvedené žádosti Vám Živnostenský úřad Magistrátu města Ostravy jako povinný subjekt dle

§ 2 odst.1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infomacím, ve znění pozdějších předpisů, sděluje,
že elektronické podání vůči živnostenskému úřadu můžete realizovat prostřednictvím aplikace Živnostenský
rej střík -Elektronické podání (rzp.cz/elDod.html).

PortálobčanaumožňujesvyužitribankovníidentitypřesměrovánínaaplikaciJednotnéhoregistračního
fomuláře  (JRF).  Odeslání  podání  v  aplikaci  JRF již  s  Portálem  občana  (a  způsobem  přihlášení  do  něj)
nesouvisí. V aplikaci JRF jsou uvedené možnosti odeslání pomocí datové schránky a s využitím uznávaného
elektronického podpisu, možnost odeslání přes bankovní identitu ®opř. eldentitu) uvedena není.

Pomocí JRF můžete vytvořit elektronické podání a odeslat ho podle pokynů přímo na elektronickou

podatelnu  živnostenského  rejstříku  nebo  do  datové  schránky  vybraného  živnostenského  úřadu.  Odeslání
vyplněného podání na elektronickou podatelnu vyžaduje od uživatele uznávaný elektronický podpis. Odeslání

podání do datové schránky úřadu je podmíněno aktivováním datové schránky odesílatele. V případě dotazů
k formuláři si Vás dovolíme odkázat na nápovědu Živnostenský rejstřík -Nápověda (rzp.cz/napoveda.html).
V případě,  že zde nenaleznete  odpověď na technický problém,  můžete kontaktovat s dotazem technickou

podporu aplikace na emailu jrf@i.cz.

Tuto informaci Vám v souladu se zákonem o svobodném přístupu k infomacím poskyti}jeme bezplatně.

S pozdravem
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V Ostravě dne 02.06.2021

Počet listů dokumentu:  1
Počet příloh: 0, počet listů příloh: 0
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