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SEZNAM NEJBĚŽNĚJŠÍCH DOKLADŮ O PRÁVNÍ  OSOBNOSTI  

Při uzavírání Smlouvy o poskytování certifikačních služeb s Českou poštou, s.p. (dále jen ČP) musí právnická osoba nebo 

podnikající fyzická osoba předložit originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o právní osobnosti, který prokazuje její 

existenci. Doklad musí obsahovat obchodní jméno, identifikační číslo (IČO), adresu sídla, jména osoby/osob oprávněných 

k zastupování (statutárních zástupců) případně to musí doložit dalším dokladem, který tyto údaje obsahuje (např. zápis z ustavujícího 

zasedání/schůze, usnesení zastupitelstva, notářský zápis, doklad o jmenování statutárních zástupců atd.). 

PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY ZAPSANÉ VE VEŘEJNÉM REJSTŘÍKU (obchodní rejstřík, spolkový 

rejstřík, nadační rejstříku, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, rejstřík obecně prospěšných společností) NEBO 

ŽIVNOSTENSKÉM REJSTŘÍKU NEMUSÍ DOKLAD O PRÁVNÍ OSOBNOSTI PŘEDKLÁDAT, pracovník ČP si aktuální výpis 

zobrazí v elektronické podobě. 

V níže uvedené tabulce je uveden přehled nejběžnějších dalších dokladů o právní osobnosti v členění dle „Typu podnikatele“ 

(výčet, zde uvedených dokladů o právní osobnosti nemusí být kompletní). 

Typ podnikatele Doklad 

Advokát Osvědčení nebo potvrzení o zapsání do seznamu advokátů České advokátní 

komory. 

Auditor Osvědčení o zápisu do seznamu auditorů. 

Soudní exekutor Jmenovací listina. 

Výrobci elektřiny Rozhodnutí o udělení licence vydané Energetickým regulačním úřadem 

Provozovatel zdravotnického zařízení (např. 

stomatolog, farmaceut, rehabilitační pracovník, 

všeobecný praktický lékař atd.) 

Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb; 

Osvědčení příslušné lékařské komory; 

Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení. 

Zájmová sdružení, Občanská sdružení Stanovy, ve kterých je vyznačen zápis do registru sdružení příslušného podle 

sídla sdružení s razítkem příslušného krajského úřadu s uvedením data 

registrace a doklad o jmenování statutárních zástupců (např. zápis z ustavující 

schůze, notářský zápis, atd.) 

Státní školy, soukromé školy, církevní školy Zřizovací listina a doklad o jmenování ředitele školy (např. jmenovací listina, 

jmenovací dekret). 

Příspěvkové organizace Zřizovací listina příspěvkové organizace. 

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba může k prokázání své existence – právní osobnosti, rovněž předložit jako doklad 

o právní osobnosti „Výpis údajů z registru osob“, který je vydáván prostřednictvím služby Czech POINT. Tento výpis je možno 

získat na přepážkách pošt se službou Czech POINT. Výpis údajů z registru osob nahrazuje dříve vydávaný Výpis z registru 

ekonomických subjektů, který vydával Český statistický úřad. 




