
Formulář – ZÁPIS SKUTEČNÉHO MAJITELE
ČÁST 1. – SPOLEČNÁ ČÁST

Číslo formuláře - čárový kód

Číslo formuláře

Soud

Typ návrhu

Spisová značka skutečného majitele

Subjekt, jehož skutečný majitel je předmětem návrhu

Právní forma

Navrhovatel

*2020575822*
2020575822

Krajský soud v Ústí nad Labem

Prvozápis

Právnická osoba

Právnická osoba

Název

Identifikační číslo

Spisová značka

Český svaz karate FSKA z.s.

26515814

L 3970

Sídlo

Stát

Obec

Část obce

Ulice

Číslo domu

PSČ

Česká republika

Česká Lípa

Česká Lípa

Kožnarova

1276/3

47001

Spolek

Navrhovatel stejný jako subjekt

E-mail navrhovatele

Datum provedení zápisu

pavel@karate-znamenacek.cz

Žádám, aby uvedené skutečnosti byly zapsány do evidence skutečných 
majitelů v zákonem stanovené lhůtě

Pro úplnost formuláře musí být zadána minimálně jedna fyzická osoba , která podepisuje návrh. Pokud návrh  podává 
navrhovatel, zvolte "Tento návrh podává za navrhovatele" a  uveďte osobu, která bude formulář podepisovat (typicky člen 
statutárního orgánu). Pokud návrh podává právní zástupce navrhovatele, použijte položku "Tento návrh podává zástupce 
navrhovatele" a doplňte, zda právní zástupce navrhovatele je advokátem, notářem nebo obecným zmocněncem.

Fyzické osoby, které podávají návrh

Fyzická osoba, která podává návrh

Kdo podává návrh Tento návrh podává za navrhovatele

Titul před

Jméno

Příjmení

Titul za

Pavel

Znamenáček

Označení oprávnení Předseda - statutární orgán spolku

V souladu s § 19 rejstříkového zákona je třeba k návrhu na zápis do evidence skutečných majitelů doložit listiny o 
skutečnostech, které mají být zapsány.  Může se Tyto listiny nejsou určeny k evidování v evidenci skutečných majitelů.
jednat např. o listiny, které dokládají totožnost skutečného majitele, jehož totožnost nelze ověřit z tuzemského registru obyvatel 
(odpovídající doklad státu, jehož je skutečný majitel občanem) nebo o listiny, které dokládají pozici skutečného majitele. Chce-li 
navrhovatel, aby byl obsah těchto listin také předmětem zápisu do evidence skutečných majitelů, lze předmětné listiny přiložit 
v rámci části 2. formuláře. 

Přílohy
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v rámci části 2. formuláře. 

Celkový objem do formuláře nahrávaných elektronických příloh je omezen limitem 100 MB.

Přílohy můžete buď přímo nahrát do formuláře (zvolte „elektronické přílohy“) nebo je k návrhu standardně přiložit (zvolte 
„přiložené přílohy“). V případě přiložení (ať už jde o listiny nebo např. CD) zde přílohy pouze uveďte.

ČÁST 2. – ÚDAJE O SKUTEČNÉM MAJITELI, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZÁPISU
Označení skutečného majitele

Fyzická osoba

Titul před

Jméno

Příjmení

Titul za

Státní příslušnost

Datum narození

Rodné číslo

Pavel

Znamenáček

Česká republika

1966-07-08

660708/1811

Adresa

Stát

Obec

Část obce

Ulice

Číslo domu

PSČ

Česká republika

Česká Lípa

Kopeček,Česká Lípa

Kožnarova

1276/3

47001

Adresa bydliště

Bydliště se liší od adresy místa pobytu

Údaje specifikující, na čem je pozice skutečného majitele založena

1.  

2.  

3.  

Vyberte, prosím, v části 1. formuláře právní formu subjektu, 
jehož skutečný majitel je předmětem návrhu. 

Pro úspěšnost návrhu je zásadně nezbytné popsat, jak je 
postavení skutečného majitele založeno. Můžete  

vybrat z nabízených možností a jejich detailů 
(případně specifikací),
zvolit v nabídce "Slovní vyjádření postavení" a 
postavení skutečného majitele popsat vlastními slovy 
nebo 
nahrát přímo do formuláře (do části "Přílohy pro 
specifikaci pozice skutečného majitele") přílohu ve 
formátu PDF, ve které bude popsáno, jak je 
postavení skutečného majitele založeno.  

Uvedené možnosti lze kombinovat.

Postavení skutečného majitele je založeno na přímé 
účasti v právnické osobě.
Postavení skutečného majitele je založeno na tom, 
že je příjemcem rozdělovaných prostředků.
Postavení skutečného majitele je založeno jinak. X

Postavení skutečného majitele je založeno jinak Slovní vyjádření postavení
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Datum vyplnění formuláře

.........................................................................

podpis navrhovatele

Slovní vyjádření postavení
Postavení skutečného majitele je založeno právní fikcí tak, že jím je člen 
statutárního orgánu, neboť skutečného majitele nelze určit jinak.

 Postavení skutečného majitele lze též znázornit v příloze. Nahrajte do formuláře dokument ve formátu PDF. Celkový objem 
do formuláře nahrávaných elektronických příloh je omezen limitem 100 MB. Tato příloha bude evidována v evidenci 
skutečných majitelů. 

Přílohy pro specifikaci pozice skutečného majitele

2020-06-19T06:05:26.394ZDatum vyplnění formuláře

.........................................................................

podpis navrhovatele
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do formuláře nahrávaných elektronických příloh je omezen limitem 100 MB. Tato příloha bude evidována v evidenci 
skutečných majitelů. 

Přílohy pro specifikaci pozice skutečného majitele
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