Dokumenty potřebné ke změně již zapsaných
údajů ve spolkovém rejstříku

Pro změnu sídla: doložit nově vyplněný souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku.
Dokument nesmí být starší 3 měsíce a podpis musí být úředně ověřený (viz. příloha).

Pro změnu členů statutárních a kontrolních orgánů: Znovu vyplnit čestné prohlášení
dle zvolené funkce (viz. příloha), spolu s tímto formulářem musí být poslán zápis z členské
schůze, ve kterém je uvedeno jmenovitě odstoupení již zapsaných členů statutárních nebo
kontrolních orgánů z funkce a nové zvolení do funkce jmenovitě členů statutárních nebo
kontrolních orgánů, nebo lépe výňatek ze zápisu členské schůze (viz. příloha)

Výňatek ze zápisu členské schůze ČSCH
ZO – Klub – OO - Specializovaná ZO (nehodící se škrtněte)
Název: ………………………………………………………………………………………………………
konané dne …………………………………..,
na které proběhla následující volba členů výboru:
předseda

________________________________________
Jméno a Příjmení (hůlkovým písmem)

jednatel

________________________________________
Jméno a Příjmení (hůlkovým písmem)

člen

________________________________________
Jméno a Příjmení (hůlkovým písmem)

člen

________________________________________
Jméno a Příjmení (hůlkovým písmem)

Na členské schůzi dne ___________ byl odvolán z funkce __________________ jméno a
Příjmení ________________________________________

Na členské schůzi dne ___________ byl odvolán z funkce __________________ jméno a
Příjmení ________________________________________

________________________
razítko a podpis
(vlastnoruční předsedy nebo jednatele, netřeba ověřovat)

Revizní komise byla zvolena dne:

předseda

ve složení:

___________________________________________
Jméno a Příjmení (hůlkovým písmem)

člen

___________________________________________
Jméno a Příjmení (hůlkovým písmem)

člen

___________________________________________
Jméno a Příjmení (hůlkovým písmem)

Na členské schůzi dne ___________ byl odvolán z funkce __________________ jméno a
Příjmení ________________________________________

Na členské schůzi dne ___________ byl odvolán z funkce __________________ jméno a
Příjmení ________________________________________

________________________
razítko a podpis
(vlastnoruční předsedy nebo jednatele, netřeba ověřovat)

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku
Já, ………………………………….
Rodné příjmení: ……………………
Narozen: ……………..…………….
RČ:…………………………………
Místem trvalého pobytu: …………..…………………………………………………..

jako vlastník ……………………. číslo popisné ……… zapsané na LV číslo ………….…….,
katastrální území ……………. úřad pro ………………, katastrální pracoviště ………………..

prohlašuji, že souhlasím, aby spolek

………………………………………………………
název spolku

užíval …………………………………vlastněnou/ný jako sídlo spolku.

V ………….. dne ………………

…………………………….
Jméno, příjmení (ověřený podpis)

Český svaz chovatelů
ZO – Klub – OO - Specializovaná ZO (nehodící se škrtněte)

Název: ………………………………………………………………………………………………………

tel.: …..……………………………………….….., e-mail: ………………………………………………….

Já, ………………………………….
Rodné příjmení: ……………………
Narozen: ……………..…………….
RČ:…………………………………
Místem trvalého pobytu: …………..…………………………………………………..

souhlasím se zápisem mé osoby jako člena a předsedy revizní komise ………………………
Českého svazu chovatelů do spolkového rejstříku
a
prohlašuji na svou čest, že jsem plně svéprávný, a tedy i způsobilý být členem statutárního
orgánu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V ………………… dne ………………

…………………………….
jméno, příjmení (ověřený podpis)

Český svaz chovatelů
ZO – Klub – OO - Specializovaná ZO (nehodící se škrtněte)

Název: ………………………………………………………………………………………………………
tel.: …..…………….., e-mail: ………………………………………………….

Já, ………………………………….
Rodné příjmení: ……………………
Narozen: ……………..…………….
RČ:…………………………………
Místem pobytu: …………..………..

souhlasím se zápisem mé osoby jako člena a předsedy výboru ………………………..
Českého svazu chovatelů do spolkového rejstříku
a
prohlašuji na svou čest, že jsem plně svéprávný, a tedy i způsobilý být členem statutárního
orgánu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V ………………… dne ………………

…………………………….
jméno, příjmení (ověřený podpis)

Český svaz chovatelů
ZO – Klub – OO - Specializovaná ZO (nehodící se škrtněte)

Název: ………………………………………………………………………………………………………
tel.: …..…………….., e-mail: ………………………………………………….

Já, ………………………………….
Rodné příjmení: ……………………
Narozen: ……………..…………….
RČ:…………………………………
Místem pobytu: …………..………..

souhlasím se zápisem mé osoby jako člena a jednatele výboru ………………………..
Českého svazu chovatelů do spolkového rejstříku
a
prohlašuji na svou čest, že jsem plně svéprávný, a tedy i způsobilý být členem statutárního
orgánu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V ………………… dne ………………

…………………………….
jméno, příjmení (ověřený podpis)

Český svaz chovatelů
ZO – Klub – OO - Specializovaná ZO (nehodící se škrtněte)

Název: ………………………………………………………………………………………………………

tel.: …..…………….., e-mail: ………………………………………………….

Já, ………………………………….
Rodné příjmení: ……………………
Narozen: ……………..…………….
RČ:…………………………………
Místem pobytu: …………..………..

souhlasím se zápisem mé osoby jako člena výboru ……………………….. Českého svazu
chovatelů do spolkového rejstříku
a
prohlašuji na svou čest, že jsem plně svéprávný, a tedy i způsobilý být členem statutárního
orgánu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V ………………… dne ………………

…………………………….
jméno, příjmení (ověřený podpis)

Český svaz chovatelů
ZO – Klub – OO - Specializovaná ZO (nehodící se škrtněte)

Název: ………………………………………………………………………………………………………
tel.: …..…………….., e-mail: ………………………………………………….

Já, ………………………………….
Rodné příjmení: ……………………
Narozen: ……………..…………….
RČ:…………………………………
Místem pobytu: …………..………..

souhlasím se zápisem mé osoby jako člena revizní komise ……………………….. Českého
svazu chovatelů do spolkového rejstříku
a
prohlašuji na svou čest, že jsem plně svéprávný, a tedy i způsobilý být členem statutárního
orgánu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V ………………… dne ………………

…………………………….
jméno, příjmení (ověřený podpis)

