
Příloha č. 1 k žádosti o udělení souhlasu k poskytování odbavovacích služeb 

Údaje o dalších statutárních zástupcích právnické osoby1

Jméno (a) a příjmení, titul

Datum narození

Trvalý pobyt

Rozsah oprávnění jednat za
právnickou osobu

Podpisový vzor

Telefonní číslo

E-mail

Údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů2

Rodné příjmení

Rodné číslo

Pohlaví

Státní občanství

Stát narození

Okres narození

Obec narození

1 V případě více statutárních zástupců vyplňte tyto údaje pro každého člena statutárního orgánu
zvlášť. Údaje musí souhlasit s výpisem z obchodního rejstříku.
2 Nepovinný údaj. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence

Rejstříku trestů, není již povinen doložit výpis z evidence Rejstříku trestů, neboť si ho služební orgán vyžádá 
na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Žadatel, který je cizincem (a není evidován v 
evidenci obyvatel ČR) je povinen k žádosti přiložit doklad obdobný výpisu s evidence Rejstříku trestů uve-
deného státu nebo států. Tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce. Doklad vydaný cizím státem musí být 
ověřený (apostila nebo superlegalizace) a úředně  přeložen do českého jazyka (s výjimkou jazyka slovenské-
ho) - viz. Instrukce pro cizince.

1 / 6

Ungerová Jitka
Obdélník



Způsobilost k právním úkonům statutární zástupce3

Prohlášení fyzické osoby o způsobilosti k právním úkonům

Jméno (a) a příjmení, titul

Datum narození

Trvalý pobyt

1) Prohlašuji, že plně způsobilý/á k právním úkonům.

2) Prohlašuji, že jsem v minulosti zbaven/a způsobilosti k právním úkonům

a že má způsobilost k právním úkonům                  omezena

3) V případě, že jste se v bodě 1 vyjádřil/a záporně nebo v bodě 2 kladně, uveďte:

a) Název soudu, který příslušné rozhodnutí vydal:

b) Číslo jednací rozhodnutí soudu:

c) Časové období, po které jste byl/a zbaven/a způsobilosti k právním
úkonům nebo po které byla Vaše způsobilost k právním úkonům omezena:

3 Žadatel musí prokázat, že statutární orgán nebo členové statutárního orgánu jsou plně způsobilí
k právním úkonům. (§49c odst. 1 písm. c)).
V případě více statutárních zástupců vyplňte pro každého člena statutárního orgánu zvlášť.
Způsobilost lze doložit výpisem údajů z informačního systému evidence obyvatel týkající se informace
o svéprávnosti (způsobilosti k právním úkonům) nebo vyplněním formuláře prohlášení fyzické osoby.

Dne: Podpis
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