
zdarma za poplatek

http://www.abr.business.gov.au název, status, sídlo, identifikační čísla

u některých firem rozšířené informace (Search 
ASIC) – poplatky 25-60 AUD (výpisy z rejstříku 
– aktuální, z historií, data o představitelích firmy, 
dokumenty firmy)

anglicky

http://www.asic.gov.au/asic/asic.nsf anglicky navede na stejné informace jako dříve uvedená adresa

http://www.search.asic.gov.au název, IČ, typ, status, datum registrace, poslední 
předložené dokumenty anglicky navede také na placené informace

Belgie http://www.eurodb.be název, status, IČ
5 EUR – roční zúčtování, 16 EUR – představitelé 
firmy, finanční výkazy, podíly  v jiných firmách 
aj., 36 EUR – úvěrová zpráva

anglicky

Britské Panenské 
ostrovy

http://ww.bvi.org anglicky

Bulharsko http://www.asme.bg/ nebo http://www.bcci.bg/ bulharsky potřeba jazykové instalace bulharštiny
Čína http://www.ccct.org.cn anglicky

Dánsko http://cvr.dk/Site/Forms/CompanySearch/Compan
ySearch.aspx název, IČ, adresa, status, datum registrace 16-37 DKK - zpráva o společnosti, představitelé, 

daňová přiznání aj. (dodání poštou 100 DKK) dánsky

Estonsko http://www.rik.ee status, adresa, výše kapitálu, IČ, výpis registrace
10 EEK - obecné informace, 20 EEK - další 
informace, představitelé, 25 EEK - zakládací 
smlouva

anglicky

Finsko http://www.prh.fi
základní informace název, sídlo, údaje o 
registracích, status, hlavní obor činnosti

5-90 EUR (5EUR – ověření zapsání společnosti 
v obch. resjtříku,  90 EUR – kapitál, podíly, 
představitelé, změny ve společnosti aj.)

anglicky k placeným službám potřeba uzavřít smlouvu

Francie http://www.euridile.com název, IČ, sídlo 0,25-8 EUR – informace o společnosti, kopie 
dokumentů francouzsky

http://www.companieshouse.gi nutnost zřízení účtu na adrese – 10 GBP/měsíc 
(ke zjištění profil společnosti) anglicky nutnost zřízení účtu na adrese

http://www.fsc.gi anglicky

Guernsey http://www.greg.gg název, IČ, typ, stav společnosti, adresa, datum 
registrace

10 GBP – elektronický profil společnosti,  25 
GBP – potvrzení o registraci,    50 GBP – 
certifikovaný profil společnosti

anglicky

http://www.icris.cr.gov.hk/csci/
10 HKD – oznámení o místě uložení informací o 
společnosti, 18 HKD – výroční výkaz, 150-160 
HKD – představitelé firmy, kopie dokumentů

anglicky

http://www.info.gov.hk/hkma nebo 
http://www.info.gov.hk/cr

Chorvatsko http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/extlogon název, IČ, sídlo, člen představenstva, obchodní 
činnost, status anglicky více informací na základě žádosti a schválení Chorvatské 

obchodní komory

Irsko https://www.cro.ie název, IČ, sídlo, status, datum registrace 3,50 EUR - název, IČ, sídlo, představitelé, 
předložené dokumenty (daňová přiznání aj.) anglicky

Island http://www.rsk.is/fyrirtaekjaskra islandština

Itálie http://www.registroimprese.it nebo 
http://www.infocamere.it 15 EUR – registrace italsky (částečně 

anglicky)
Japonsko stránka nenalezena

Jersey https://www.jerseyfsc.org/registry název, IČ, adresa, datum registrace 2 GBP - daňové přiznání, potvrzení o registraci anglicky

Austrálie

Zahraniční obchodní rejstříky

Stát Adresa
Dostupné informace

Jazyk Poznámky

Gibraltar

Hong-Kong



Jižní Korea stránka nenalezena
Kajmanské ostrovy http://www.cimoney.com.ky anglicky

http://www.cbsc.org/english/ anglicky
http://strategis.ic.gc.ca/eic/site/cd-

dgc.nsf/eng/h_cs03750.html?OpenDocument
název, IČ, adresa, datum registrace, představitelé 
a další informace bez poplatků anglicky

http://www.mcit.gov.cy název, IČ, status a datum registrace 40-70 EUR - finanční výkazy, oficiální certifikáty,
potvrzení adresy řecky potřeba jazykové instalace řečtiny

http://www.cinfo.com.cy anglicky potřeba registrace
Lichtenštejnsko http://www.liechtenstein.li anglicky, německy

Lotyšsko http://www.lursoft.lv název, IČ, adresa, obchodní činnost (NACE) 0,06-25,20 LVL - spousta možných informací anglicky potřeba registrace

Lucembursko https://www.rcsl.lu/mjrcs/index.do název, IČ a datum registrace 11,99 EUR – výpis o společnosti (výkazy, 
představitelé atd.)

francouzsky, 
německy 

Maďarsko http://www.e-cegjegyzek.hu/info/page/ceginfo název, IČ, adresa + spousta dalších informací bez poplatků maďarsky

Man http://www.fsc.gov.im/pvi/pvi_fr.html název, IČ, status, typ subjektu, typ jména, adresa a
datum registrace

1,10 GBP – daňová přiznání, představitelé, 
zakládací smlouva, potvrzení o založení anglicky

Mauritius http://ncb.intnet.mu/mobaa.htm anglicky

https://www.handelsregister.de německy potřeba registrace (zaslání podepsané žádosti na německý úřad 
- po ověření je udělen přístup)

https://www.unternehmensregister.de název, IČ, sídlo, výše kapitálu, datum registrace 4,50 EUR – výpis z obchodního rejstříku s 
historií, podíly německy

Niue http://www.companies.gov.nu anglicky

Nizozemsko http://www.kvk.nl/handelsregister název, IČ, sídlo 0,30-9 EUR – kontakty, představitelé firmy, 
výkazy atd. holandsky

Norsko http://www.brreg.no/english
název, IČ, adresa, právní forma, obchodní činnost,
ředitelé

1 a 7,50 NOK - přehled a ověřený přehled 
společnosti, 35-350 NOK - obchodní informace, 
kopie dat, potvrzení o ergistraci, certifikované 
potvrzení aj.

anglicky, norsky

Nový Zéland http://www.companies.govt.nz/cms/how-do-
i/search-the-register

název, IČ, status, adresa, datum registrace, 
představitelé, potvrzení o registraci, výpis z 
rejstříku, dokumenty vyplněné online

25 NZD - stanovy společnosti, finanční výkazy anglicky

Panama https://www.registro-publico.gob.pa
název, IČ, datum registrace registrace, sídlo, 
status, kapitál, údaje o zástupcích společnosti (to 
mohou být i další offshore společnosti)

španělsky

Polsko http://www.ms.gov.pl/en/
název, IČ, sídlo, status, datum registrace, způsob 
fungování společnosti, představitelé společnosti, 
informace o zániku společnosti, pokud zanikla

bez poplatků polsky

Portugalsko http://www.mj.gov.pt portugalsky

Rakousko http://kmu.telekom.at/Produkte/OnlineServices/Da
taweb/firmenbuch/index.php zdarma nelze nic zjistit – musí se zaregistrovat 0,10-4,30 EUR – název, sídlo, IČ, status atd. německy

Rumunsko http://www.onrc.ccir.ro název, město, kód, status, poslední změna údajů
100 EUR/USD za registraci k využívání plného 
přístupu + poplatky do 2 RON + 0,5 RON za 
každou transakci společnosti

anglicky

Rusko http://www.gov.ru rusky

Řecko http://jobs.acci.gr/bs/eng/search.asp název, IČ, status, sídlo, obor podnikání, datum 
registrace bez poplatků anglicky, řecky

Seychelly http://www.siba.net anglicky

jednotlivé státy Kanady mají také obchodní rejstříky, většinou 
bez poplatků (Britská Kolumbie s poplatky)

Německo

Kypr

Kanada



Singapur http://www.acra.gov.sg název, status, částečná adresa společnosti

5 USD – obchodní profil společnosti, 10 USD – 
potvrzení o činnosti společnosti, 15 USD – 
obchodní profil s potvrzením o produkci, 
záznamy o   vyplněných formulářích 

anglicky

Slovensko http://www.orsr.sk
název, IČ, sídlo, forma, datum registrace, 
společníci, výše vkladu, členové orgánů 
společnosti, základní jmění

bez poplatků slovensky

Slovinsko http://www.gzs.si/register%5Feng/ název, IČ, sídlo, ředitel, rok založení, počet 
zaměstnanců, hlavní obchodní činnosti bez poplatků anglicky

Srbsko www.apr.sr.gov.yu název, IČ, sídlo, obchodní činnost, společníci, 
členové orgánů, čísla účtů, status, finanční výkazy bez poplatků srbsky (částečně 

anglicky)

St. Kitts http://www.skbfinancialservices.com anglicky
St.Vincent and The 

Grenadines
http://www.stvincentoffshore.com anglicky

Španělsko http://www.rmc.es 2,44 EUR – obecné údaje, představitelé, správci, 
uložení finančních výkazů, zápisy společnosti

španělsky (částečně 
anglicky)

nutnost se alespoň dočasně registrovat, následně je možné 
čerpat informace

https://ebr2.bolagsverket.se/controller/Login
30 EUR – registrace, 25 EUR – roční poplatek za 
užívání anglicky přístup k určitým dokumentům společností z 18 zemí

http://www.allabolag.se název, IČ, sídlo, finanční údaje 19-199 SEK švédsky pro podrobnější vyhledávání v rejstříku se musí registrovat

https://snr4.bolagsverket.se/snrgate/startIn.do 7,50-50 SEK – výpisy z rejstříku (aktuální, 
s historií) atd. švédsky potřeba registrace

Švýcarsko http://www.zefix.admin.ch
název, IČ, typ, status společnosti, adresa, kapitál 
společnosti, jména a podíly partnerů, datum 
registrace

certifikovaný dokument s údaji o společnosti stojí 
50 CHF anglicky informace přibližně 45 kantonálních rejstříků - nejsou 

certifikované

Taiwan http://www.cbc.gov.tw anglicky

http://boft.tobb.org.tr/english název, IČ, adresa, popis obchodní činnosti, 
kontaktní osoba společnosti finanční údaje anglicky nezjištěna možnost nákupu placených informací

http://www.tobb.org.tr/eng/index.php 

Velká Británie www.companieshouse.gov.uk
název, IČ, status, datum registrace, povaha 
obchodní činnosti, data posledních podaných 
přiznání a výkazů 

1 GBP/1 dokument - spoustu informací od 
osvědčení o zápisu přes výroční výkazy po jména 
společníků a členů orgánů

anglicky

http://www.edgar-online.com

229-899 USD/rok – dle výše příspěvku rozsah 
přístupu k informacím (roční, čtvrtletní zprávy, 
vlastnická struktura, aktuality dění ve společnosti, 
hodnota společnosti aj.)

anglicky

http://www.sec.gov anglicky

http://nass.org
ceny a informace se liší dle jednotlivých států, 
které se vyberou z nabídky na stránce pod sekcí 
"Issues - Business Services"

anglicky hledání a informace dle jednotlivých států (různé ceny) - někde
informace zdarma

Státy USA

Alabama http://arc-
sos.state.al.us/CGI/CORPNAME.MBR/INPUT anglicky

Aljaška https://myalaska.state.ak.us/business/ anglicky
http://www.azsos.gov/business_services/ anglicky

http://starpas.azcc.gov/scripts/cgiip.exe/WService
=wsbroker1/connect.p?app=names-report.p anglicky

Arkansas http://www.sosweb.state.ar.us/corps/index.html anglicky

Turecko

Švédsko

USA

Arizona



Colorado http://www.sos.state.co.us/biz/BusinessEntityCrite
riaExt.do anglicky

Connecticut http://www.sots.ct.gov/sots/cwp/view.asp?a=3&q=
415808 anglicky

Delaware https://delecorp.delaware.gov/tin/GINameSearch.j
sp

Delaware – 10 USD – status společnosti, 20 USD 
– status, výpis 5 posledních předložených 
dokumentů, počet vydaných akcií, neobsahuje 
daňová přiznání ani jména představitelů firmy

anglicky

Florida http://sunbiz.org/search.html anglicky
Georgia http://sos.georgia.gov/corporations/# anglicky pod sekcí Online Services and Registrations

http://hawaii.gov/dcca/areas/breg/online/ anglicky
http://hbe.ehawaii.gov/documents/search.html;jse
ssionid=91F21FE0DAA33A4CE53ACD7DCCD0B

6E9.liona
anglicky

Idaho http://www.accessidaho.org/public/sos/corp/searc
h.html anglicky

Illinois http://business.illinois.gov/ anglicky

Indiana https://secure.in.gov/sos/bus_service/online_corp
s/name_search.aspx anglicky

Iowa http://www.sos.state.ia.us/Search/corp/(S(q4ruj24
5q4ttqivf2e0szoue))/corp_search.aspx anglicky

Kalifornie http://kepler.sos.ca.gov/ anglicky

Kansas http://www.accesskansas.org/srv-
corporations/index.do anglicky

Kentucky http://apps.sos.ky.gov/business/obdb/(S(sffmt4ax
00smp155ejwpwpvv))/default.aspx anglicky

Louisianna http://www400.sos.louisiana.gov/app1/paygate/crp
inq.jsp anglicky

Maine http://www.maine.gov/sos/online_services/index.h
tml anglicky

Maryland http://sdatcert3.resiusa.org/UCC-
Charter/CharterSearch_f.aspx anglicky

Massachusetts http://corp.sec.state.ma.us/corp/corpsearch/corps
earchinput.asp anglicky

Michigan http://www.dleg.state.mi.us/bcs_corp/sr_corp.asp anglicky

Minnesota http://da.sos.state.mn.us/minnesota/corp_inquiry-
find.asp?:Norder_item_type_id=10&sm=7 anglicky

Mississippi https://business.sos.state.ms.us/corp/soskb/csear
ch.asp anglicky

Missouri https://www.sos.mo.gov/BusinessEntity/soskb/cse
arch.asp anglicky

Montana https://app.mt.gov/bes/ anglicky

Nebraska https://www.nebraska.gov/sos/corp/corpsearch.cgi
?nav=search anglicky

Nevada https://esos.state.nv.us/SOSServices/Anonymous
Access/CorpSearch/CorpSearch.aspx anglicky

New Hampshire https://www.sos.nh.gov/corporate/soskb/csearch.a
sp anglicky

New Jersey http://www.state.nj.us/njbgs/index.html anglicky

Havaj



New York http://appsext8.dos.state.ny.us/corp_public/corpse
arch.entity_search_entry anglicky

North Carolina http://www.secretary.state.nc.us/Corporations/ anglicky

North Dakota https://secure.apps.state.nd.us/sc/busnsrch/busn
Search.htm anglicky

Nové Mexiko http://www.nmprc.state.nm.us/cii.htm anglicky

Ohio
http://www2.sos.state.oh.us/pls/portal/PORTAL_B
S.BS_QRY_BUS_INFORMATION1.SHOW_PAR

MS
anglicky

Oklahoma
https://www.sooneraccess.state.ok.us/corp_inquir

y/corp_inquiry-
find.asp?:Norder_item_type_id=22&submit=subm

enu

anglicky

Oregon http://egov.sos.state.or.us/br/pkg_web_name_src
h_inq.login anglicky

Pensylvánie https://www.corporations.state.pa.us/corp/soskb/c
search.asp?corpsNav=| anglicky

Portoriko http://www.estado.gobierno.pr/corporaciones.htm anglicky

Rhode Island http://www.ri.gov/business/?tags=online+service anglicky

South Carolina http://www.scsos.com/Search%20Business%20Fil
ings anglicky

South Dakota http://www.sdsos.gov/busineservices/busineservic
es_overview.shtm anglicky

Tennessee http://www.tennesseeanytime.org/soscorp/ anglicky
Texas http://www.sos.state.tx.us/corp/index.shtml anglicky
Utah https://secure.utah.gov/bes/action/index anglicky

Vermont http://www.sec.state.vt.us/seek/corpbrow.htm anglicky
Virginia http://www.scc.virginia.gov/division/clk/index.htm anglicky

Washington http://www.secstate.wa.gov/corps/corps_search.a
spx anglicky

Washington D.C. http://mblr.dc.gov/corp/lookup/index.asp anglicky
West Virginia http://www.wv.gov/business/Pages/default.aspx anglicky

Wisconsin http://www.wisconsin.gov/state/core/wisconsin_onl
ine_business_services.html anglicky informace dostupné pod částí "Corporation Registration 

Information System"

Wyoming https://wyobiz.wy.gov/Ecommerce/SearchResultN
ew.aspx anglicky

Užitečné obecné odkazy:

http://www.rba.co.uk/sources/registers.htm - Britská konzultantská firma (rejstříky 44 států)

http://www.ebr.org/ - Evropský obchodní registr (20 partnerských zemí)


