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(a) Strana návrhu 

Návrh na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj
do obchodního rejst íku

I.
REJST ÍKOVÝ SOUD 

1 Adresa rejst íkového soudu    
Krajský/m stský soud v     
Ulice     

íslo domu  PS     

Místo pro nalepení kolkových známek  

II.
NAVRHOVATEL

3  Adresa bydlišt  nebo sídla 2  Jméno a p íjmení nebo  
Obchodní firma i název + I Obec a u zahrani ních osob i stát Ulice íslo domu PS

*�� ����� ��+ , ) ������$��& ��+ -./0-//. �%+
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(b) Strana návrhu 

III.
AKCIOVÁ SPOLE NOST – údaje o spole nosti, jíž se návrh týká 

4 Obchodní firma 

5 Adresa sídla 

6 Identifika ní íslo 

7 Rejst íkový soud 

8 Spisová zna ka Oddíl Vložka 

9 Požadovaná akce 

prvozápis zm na zm na právní 
formy rozd lení fúze p evod

jm ní

IV.
NÁVRH NA ZÁPIS 

Navrhuji zapsat do obchodního rejst íku tyto zapisované údaje nebo jejich zm nu i výmaz: 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

10 Obchodní firma Zapsat ke dni: 

11 Cizojazy ný název Zapsat ke dni: 

12 Adresa sídla Zapsat ke dni:

Obec

ást obce 

Ulice

íslo domu 

PS

Stát
13 Identifika ní íslo Zapsat ke dni: 

Právní forma Akciová spole nost
14 Dopl ující text za právní formu Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(c) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 
15 P edm ty podnikání Zapsat ke dni:

16 P edm ty innosti Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(d) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Statutární orgán - p edstavenstvo
17 len p edstavenstva – fyzická osoba     „A“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

18 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

19 Den vzniku funkce 

20 Den zániku funkce 

21 Den vzniku lenství 

22 Den zániku lenství 
23 Dopl ující text 

17 len p edstavenstva – fyzická osoba    „B“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

18 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

19 Den vzniku funkce 
20 Den zániku funkce 
21 Den vzniku lenství 
22 Den zániku lenství 
23 Dopl ující text 

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(e) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Statutární orgán - p edstavenstvo
24 len p edstavenstva – právnická osoba Zapsat ke dni:

Funkce 
Obchodní firma 
nebo název 
Identifika ní íslo 

25 Adresa sídla
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

26 Den vzniku funkce 

27 Den zániku funkce 

28 Den vzniku lenství 

29 Den zániku lenství 
30 Dopl ující text 

31 Zp sob jednání statutárního orgánu Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(f) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Likvidátor
32 Likvidátor – fyzická osoba Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

33 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

34 Dopl ující text

35 Likvidátor – právnická osoba Zapsat ke dni:
Obchodní firma 
nebo název 
Identifika ní íslo 

36 Adresa sídla 
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

37 Dopl ující text

38 Spole ný text ke všem likvidátor m Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(g) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Prokura
39 Prokurista  „A“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

40 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

41 Dopl ující text

39 Prokurista  „B“ Zapsat ke dni:
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

40 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

41 Dopl ující text

42 Spole ný text ke všem prokurist m Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(h) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Dozor í rada 
43 len dozor í rady - fyzická osoba   „A“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

44 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

45 Dat. vzniku funkce 

46 Dat. zániku funkce

47 Dat. vzniku lenství 

48 Dat. zániku lenství 
49 Dopl ující text 

43 len dozor í rady - fyzická osoba   „B“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

44 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

45 Dat. vzniku funkce 

46 Dat. zániku funkce 

47 Dat. vzniku lenství 

48 Dat. zániku lenství 
49 Dopl ující text

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(i) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Dozor í rada 
43 len dozor í rady Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

44 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

45 Dat. vzniku funkce 

46 Dat. zániku funkce

47 Dat. vzniku lenství 

48 Dat. zániku lenství 
49 Dopl ující text 

50 Spole ný text ke všem len m dozor í rady Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(j) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Jediný akcioná
51 Jediný akcioná  – fyzická osoba Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

52 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

53 Dopl ující text

54 Jediný akcioná  – právnická osoba Zapsat ke dni:
Obchodní firma 
nebo název 
Identifika ní íslo 

55 Adresa sídla 
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

56 Dopl ující text

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(k) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Akcie „A“ Zapsat ke dni:

57 Po et kus

58 Jmenovitá 
hodnota 

59 Druh a forma 
akcie 

60 Podoba akcie 

61 Dopl ující text k emisi akcií

Akcie „B“ Zapsat ke dni:

57 Po et kus

58 Jmenovitá 
hodnota 

59 Druh a forma 
akcie 

60 Podoba akcie 

61 Dopl ující text k emisi akcií

Akcie „C“ Zapsat ke dni:

57 Po et kus

58 Jmenovitá 
hodnota 

59 Druh a forma 
akcie 

60 Podoba akcie 

61 Dopl ující text k emisi akcií

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(l) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Základní kapitál Zapsat ke dni:

62 Výše 
základního 
kapitálu 

63 Rozsah splacení 
základního 
kapitálu 

64 Dopl ující text k základnímu kapitálu

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(m) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

65 Ostatní skute nosti Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(n) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Odšt pný závod nebo jiná organiza ní složka 
66 Ozna ení odšt pného závodu Zapsat ke dni:

67 Identifika ní íslo Zapsat ke dni: 

68 Adresa umíst ní Zapsat ke dni:

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
Stát

69 P edm t podnikání Zapsat ke dni:

70 Vedoucí Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

71 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

72 Dopl ující text k vedoucímu 

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(o) Strana návrhu 

V.
P ÍLOHY

Výše uvedený návrh dokládám následujícími listinami 

Po adové 
íslo P edkládaná listina Po et vyhotovení 

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(p) Strana návrhu 

VI.
DATUM PROVEDENÍ ZÁPISU 

Žádám, aby všechny výše uvedené skute nosti byly zapsány do rejst íku v zákonem stanovené lh t

Všechny výše uvedené skute nosti žádám zapsat do obchodního rejst íku ke dni: 

VII.
ZÁV RE NÁ ÁST 

Na základ  výše vypln ného formulá e a p íloh k n mu p iložených podávám návrh na zápis 
t chto skute ností do obchodního rejst íku.

Tento návrh podává navrhovatel 

Jméno a p íjmení navrhovatele Vlastnoru ní podpis Ú ední ov ení pravosti podpisu 

Tento návrh podává zástupce navrhovatele 
Jméno, p íjmení a rodné íslo (u cizince 
datum narození) zástupce navrhovatele 

Vlastnoru ní
podpis Údaj o zástupci *) Ú ední ov ení pravosti 

podpisu

*) uvede se: advokát, notá , obecný zmocn nec a další dle §21 ob anského soudního ádu 

V  dne

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(a) Strana návrhu 

Návrh na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj
do obchodního rejst íku

I.
REJST ÍKOVÝ SOUD 

1 Adresa rejst íkového soudu    
Krajský/m stský soud v     
Ulice     

íslo domu  PS     

Místo pro nalepení kolkových známek  

II.
NAVRHOVATEL

3  Adresa bydlišt  nebo sídla 2  Jméno a p íjmení nebo  
Obchodní firma i název + I Obec a u zahrani ních osob i stát Ulice íslo domu PS

*�� ����� ��+ - ) ������$��& ��+ -./0-//. �%+

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
���� �� .	� 52 �.$��� 35/5



(b) Strana návrhu 

III.
DRUŽSTVO – údaje o družstvu, jehož se návrh týká 

4 Obchodní firma 

5 Adresa sídla 

6 Identifika ní íslo 

7 Rejst íkový soud 

8 Spisová zna ka Oddíl Vložka 

9 Požadovaná akce 

prvozápis zm na zm na právní formy rozd lení fúze

IV.
NÁVRH NA ZÁPIS 

Navrhuji zapsat do obchodního rejst íku tyto zapisované údaje nebo jejich zm nu i výmaz: 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

10 Obchodní firma Zapsat ke dni: 

11 Cizojazy ný název Zapsat ke dni: 

12 Adresa sídla Zapsat ke dni:

Obec

ást obce 

Ulice

íslo domu 

PS

Stát
13 Identifika ní íslo Zapsat ke dni: 

Právní forma Družstvo 
14 Dopl ující text za právní formu Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(c) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 
15 P edm ty podnikání Zapsat ke dni:

16 P edm ty innosti Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(d) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Statutární orgán družstva     Statutární orgán - p edstavenstvo 
Statutární orgán (malého družstva) 

17 len statutárního orgánu – fyzická osoba     „A“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

18 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

19 Den vzniku funkce 

20 Den zániku funkce 

21 Den vzniku lenství 

22 Den zániku lenství 
23 Dopl ující text 

17 len statutárního orgánu – fyzická osoba     „B“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

18 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

19 Den vzniku funkce 

20 Den zániku funkce 

21 Den vzniku lenství 

22 Den zániku lenství 
23 Dopl ující text 

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(e) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Statutární orgán družstva 
24 len statutárního orgánu – právnická osoba Zapsat ke dni:

Funkce 
Obchodní firma 
nebo název 
Identifika ní íslo

25 Adresa sídla
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

26 Den vzniku funkce 

27 Den zániku funkce 

28 Den vzniku lenství 

29 Den zániku lenství 
30 Dopl ující text 

31 Spole ný text ke všem len m statutárního orgánu družstva Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(f) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Likvidátor
32 Likvidátor     „A“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

33 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

34 Dopl ující text

32 Likvidátor     „B“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

33 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

34 Dopl ující text

35 Spole ný text ke všem likvidátor m Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(g) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Prokura
36 Prokurista     „A“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

37 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

38 Dopl ující text

36 Prokurista     „B“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

37 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

38 Dopl ující text

39 Spole ný text ke všem prokurist m Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(h) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

lenové družstva a jejich vklady
40 len družstva – fyzická osoba     „A“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

41 Vklad 
42 Dopl ující text

40 len družstva – fyzická osoba     „B“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

41 Vklad 
42 Dopl ující text

43 len družstva – právnická osoba Zapsat ke dni:
Obchodní firma 
nebo název 
Identifika ní íslo

44 Vklad 
45 Dopl ující text

46 Dopl ující text ke všem len m družstva a jejich vklad m Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(i) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Základní lenský vklad 
47 Základní lenský vklad     „A“ Zapsat ke dni:

48 Komentá  ke 
vkladu

47 Základní lenský vklad     „B“ Zapsat ke dni:

48 Komentá  ke 
vkladu

47 Základní lenský vklad     „C“ Zapsat ke dni:

48 Komentá  ke 
vkladu

47 Základní lenský vklad     „D“ Zapsat ke dni:

48 Komentá  ke 
vkladu

47 Základní lenský vklad     „E“ Zapsat ke dni:

48 Komentá  ke 
vkladu

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(j) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Zapisovaný základní kapitál 
49 Výše zapisovaného základního kapitálu Zapsat ke dni:

50 Ostatní skute nosti Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(k) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Odšt pný závod nebo jiná organiza ní složka 
51 Ozna ení Zapsat ke dni:

52 Identifika ní íslo Zapsat ke dni: 

53 Adresa umíst ní Zapsat ke dni:

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
Stát

54 P edm t podnikání Zapsat ke dni:

55 Vedoucí Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

56 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

57 Dopl ující text k vedoucímu 

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
���� �� .	� 52 �.$��� 35
5



(l) Strana návrhu 

V.
P ÍLOHY

Výše uvedený návrh dokládám následujícími listinami 

Po adové 
íslo P edkládaná listina Po et vyhotovení 

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
����.$��� 352� � �� .	� 52



(m) Strana návrhu 

VI.
DATUM PROVEDENÍ ZÁPISU 

Žádám, aby všechny výše uvedené skute nosti byly zapsány do rejst íku v zákonem stanovené lh t

Všechny výše uvedené skute nosti žádám zapsat do obchodního rejst íku ke dni: 

VII.
ZÁV RE NÁ ÁST 

Na základ  výše vypln ného formulá e a p íloh k n mu p iložených podávám návrh na zápis 
t chto skute ností do obchodního rejst íku.

Tento návrh podává navrhovatel 

Jméno a p íjmení navrhovatele Vlastnoru ní podpis Ú ední ov ení pravosti podpisu 

Tento návrh podává zástupce navrhovatele 
Jméno, p íjmení a rodné íslo (u cizince 
datum narození) zástupce navrhovatele 

Vlastnoru ní
podpis Údaj o zástupci *) Ú ední ov ení pravosti 

podpisu

*) uvede se: advokát, notá , obecný zmocn nec a další dle §21 ob anského soudního ádu 

V  dne

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(a) Strana návrhu 

Návrh na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj
do obchodního rejst íku

I.
REJST ÍKOVÝ SOUD 

1  Adresa rejst íkového soudu    
Krajský/m stský soud v     
Ulice     

íslo domu  PS

Místo pro nalepení kolkových známek  

II.
NAVRHOVATEL

3  Adresa bydlišt  nebo sídla 2  Jméno a p íjmení nebo  
Obchodní firma i název + I Obec a u zahrani ních osob i stát Ulice íslo domu PS

*�� ����� ��+ 1 ) ������$��& ��+ -./0-//. �%+
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(b) Strana návrhu 

III.
EVROPSKÉ ZÁJMOVÉ HOSPODÁ SKÉ SDRUŽENÍ - údaje o sdružení, jehož se zápis týká 

4   Název sdružení 

5  Adresa sídla 

6  Identifika ní íslo 

7  Rejst íkový soud 

8 Spisová zna ka Oddíl Vložka 

9 Požadovaná akce 

prvozápis zm na

IV.
NÁVRH NA ZÁPIS 

Navrhuji zapsat do obchodního rejst íku tyto zapisované údaje nebo jejich zm nu i výmaz:  

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

10 Název sdružení Zapsat ke dni: 

11  Adresa sídla Zapsat ke dni:

Obec

ást obce 

Ulice

íslo domu 

PS

Stát
12  Identifika ní íslo Zapsat ke dni: 

Právní forma Evropské zájmové hospodá ské sdružení 

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(c) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 
13  P edm ty podnikání Zapsat ke dni:

14  P edm ty innosti Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(d) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Statutární orgán - jednatel 
15  Jednatel – fyzická osoba     „A“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

16  Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

17  Den vzniku funkce 

18 Den zániku funkce 
19 Dopl ující text 

15  Jednatel – fyzická osoba     „B“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

16  Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

17  Den vzniku funkce 

18 Den zániku funkce 

19 Dopl ující text 

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(e) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Statutární orgán - jednatel 
20 Jednatel – právnická osoba     „A“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Obchodní firma 
nebo název 
Identifika ní íslo 

21  Adresa sídla
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

22  Den vzniku funkce 

23  Den zániku funkce 
24  Dopl ující text 

20 Jednatel – právnická osoba     „B“ Zapsat ke dni:
Funkce 
Obchodní firma 
nebo název 
Identifika ní íslo 

21  Adresa sídla
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

22  Den vzniku funkce 

23  Den zániku funkce 

24  Dopl ující text 

25  Spole ný text ke všem jednatel m (zp sob jednání) Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(f) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Likvidátor
26  Likvidátor – fyzická osoba Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

27  Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

28 Dopl ující text

29 Likvidátor – právnická osoba Zapsat ke dni:

Obchodní firma 
nebo název 
Identifika ní íslo 

30 Adresa sídla:
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

31  Dopl ující text

32  Spole ný text ke všem likvidátor m Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(g) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Prokura
33  Prokurista   „A“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

34  Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

35  Dopl ující text

33  Prokurista     „B“ Zapsat ke dni:
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

34  Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

35  Dopl ující text

36  Spole ný text ke všem prokurist m Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(h) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Dozor í rada 
37 len dozor í rady - fyzická osoba     „A“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

38 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

39 Dat. vzniku funkce 

40 Dat. zániku funkce

41  Dat. vzniku lenství 

42  Dat. zániku lenství 
43  Dopl ující text 

37 len dozor í rady - fyzická osoba     „B“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

38 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

39 Dat. vzniku funkce

40 Dat. zániku funkce 

41  Dat. vzniku lenství 

42  Dat. zániku lenství 
43  Dopl ující text

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(i) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Dozor í rada 
37 len dozor í rady - fyzická osoba Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

38 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

39 Dat. vzniku funkce 

40 Dat. zániku funkce

41  Dat. vzniku lenství 

42  Dat. zániku lenství 
43  Dopl ující text 

44  Spole ný text ke všem len m dozor í rady Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(j) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

lenové sdružení 
45 len sdružení - fyzická osoba     „A“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

46  Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

45 len sdružení - fyzická osoba     „B“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

46  Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

45 len sdružení - fyzická osoba     „C“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

46  Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(k) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

lenové sdružení 
47 len sdružení - právnická osoba     „A“ Zapsat ke dni:

Obchodní firma 
nebo název 

Identifika ní íslo 
48 Adresa sídla

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
Stát

47 len sdružení - právnická osoba     „B“ Zapsat ke dni:

Obchodní firma 
nebo název 

Identifika ní íslo 
48 Adresa sídla

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
Stát

47 len sdružení - právnická osoba     „C“ Zapsat ke dni:

Obchodní firma 
nebo název 

Identifika ní íslo 
48 Adresa sídla

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
Stát

49 Spole ný text ke všem len m sdružení Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(l) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

50 Ostatní skute nosti Zapsat ke dni:
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(m) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Odšt pný závod nebo jiná organiza ní složka 
51  Ozna ení odšt pného závodu Zapsat ke dni:

52  Adresa umíst ní Zapsat ke dni:

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
Stát

53  P edm t podnikání Zapsat ke dni:

54  Vedoucí Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

55  Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

56  Dopl ující text k vedoucímu 

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
����.$��� 3533 � �� .	� 52



(n) Strana návrhu 

V.
P ÍLOHY

Výše uvedený návrh dokládám následujícími listinami 

Po adové 
íslo P edkládaná listina Po et vyhotovení 

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(o) Strana návrhu 

VI.
DATUM PROVEDENÍ ZÁPISU 

Žádám, aby všechny výše uvedené skute nosti byly zapsány do rejst íku v zákonem stanovené lh t

Všechny výše uvedené skute nosti žádám zapsat do obchodního rejst íku ke dni: 

VII.
ZÁV RE NÁ ÁST 

Na základ  výše vypln ného formulá e a p íloh k n mu p iložených podávám návrh na zápis 
t chto skute ností do obchodního rejst íku.

Tento návrh podává navrhovatel 

Jméno a p íjmení navrhovatele Vlastnoru ní podpis Ú ední ov ení pravosti podpisu 

Tento návrh podává zástupce navrhovatele 
Jméno, p íjmení a rodné íslo (u cizince 
datum narození) zástupce navrhovatele 

Vlastnoru ní
podpis Údaj o zástupci *) Ú ední ov ení pravosti 

podpisu

*) uvede se: advokát, notá , obecný zmocn nec a další dle §21 ob anského soudního ádu 

V  dne

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(a) Strana návrhu 

Návrh na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj
do obchodního rejst íku

I.
REJST ÍKOVÝ SOUD 

1 Adresa rejst íkového soudu    
Krajský/m stský soud v     
Ulice     

íslo domu  PS     

Místo pro nalepení kolkových známek  

II.
NAVRHOVATEL

3  Adresa bydlišt  nebo sídla 2  Jméno a p íjmení nebo  
Obchodní firma i název + I Obec a u zahrani ních osob i stát Ulice íslo domu PS

*�� ����� ��+ 2 ) ������$��& ��+ -./0-//. �%+
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(b) Strana návrhu 

III.
FYZICKÁ OSOBA – údaje o osob , jíž se návrh týká 

4 Obchodní firma 

5 Adresa bydlišt

6 Identifika ní íslo 

7 Rejst íkový soud 

8 Spisová zna ka Oddíl Vložka 

9 Požadovaná akce 

prvozápis zm na

IV.
NÁVRH NA ZÁPIS 

Navrhuji zapsat do obchodního rejst íku tyto zapisované údaje nebo jejich zm nu i výmaz:  

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

10 Obchodní firma Zapsat ke dni: 

11 Identifika ní íslo Zapsat ke dni: 

12 Podnikatel Zapsat ke dni: 

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

13 Adresa bydlišt Zapsat ke dni:

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
Stát

14 Pobyt v R Zapsat ke dni:

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
15 Místo podnikání Zapsat ke dni:

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(c) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 
16 P edm ty podnikání Zapsat ke dni:

17 P edm ty innosti Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(d) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Prokura
18 Prokurista     „A“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

19 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

20 Dopl ující text

18 Prokurista     „B“ Zapsat ke dni:
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

19 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

20 Dopl ující text

21 Spole ný text ke všem prokurist m Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
����.$��� 35�� � �� .	� 52



(e) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

22 Ostatní skute nosti Zapsat ke dni:
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(f) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Odšt pný závod nebo jiná organiza ní složka 
23 Ozna ení Zapsat ke dni:

24 Identifika ní íslo Zapsat ke dni: 

25 Adresa umíst ní Zapsat ke dni:

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
Stát

26 P edm t podnikání Zapsat ke dni:

27 Vedoucí Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

28 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

29 Dopl ující text k vedoucímu 

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(g) Strana návrhu 

V.
P ÍLOHY

Výše uvedený návrh dokládám následujícími listinami 

Po adové 
íslo P edkládaná listina Po et vyhotovení 

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(h) Strana návrhu 

VI.
DATUM PROVEDENÍ ZÁPISU 

Žádám, aby všechny výše uvedené skute nosti byly zapsány do rejst íku v zákonem stanovené lh t

Všechny výše uvedené skute nosti žádám zapsat do obchodního rejst íku ke dni: 

VII.
ZÁV RE NÁ ÁST 

Na základ  výše vypln ného formulá e a p íloh k n mu p iložených podávám návrh na zápis 
t chto skute ností do obchodního rejst íku.

Tento návrh podává navrhovatel 

Jméno a p íjmení navrhovatele Vlastnoru ní podpis Ú ední ov ení pravosti podpisu 

Tento návrh podává zástupce navrhovatele 
Jméno, p íjmení a rodné íslo (u cizince 
datum narození) zástupce navrhovatele 

Vlastnoru ní
podpis Údaj o zástupci *) Ú ední ov ení pravosti 

podpisu

*) uvede se: advokát, notá , obecný zmocn nec a další dle §21 ob anského soudního ádu 

V  dne
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(a) Strana návrhu 

Návrh na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj
do obchodního rejst íku

I.
REJST ÍKOVÝ SOUD 

1 Adresa rejst íkového soudu    
Krajský/m stský soud v     
Ulice     

íslo domu  PS     

Místo pro nalepení kolkových známek  

II.
NAVRHOVATEL

3  Adresa bydlišt  nebo sídla 2  Jméno a p íjmení nebo  
Obchodní firma i název + I Obec a u zahrani ních osob i stát Ulice íslo domu PS

*�� ����� ��+ . ) ������$��& ��+ -./0-//. �%+

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
���� �� .	� 52 �.$��� 35��



(b) Strana návrhu 

III.
KOMANDITNÍ SPOLE NOST – údaje o spole nosti, jíž se návrh týká 

4 Obchodní firma 

5 Adresa sídla 

6 Identifika ní íslo 

7 Rejst íkový soud 

8 Spisová zna ka Oddíl Vložka 

9 Požadovaná akce 

prvozápis zm na zm na právní 
formy rozd lení fúze p evod

jm ní

IV.
NÁVRH NA ZÁPIS 

Navrhuji zapsat do obchodního rejst íku tyto zapisované údaje nebo jejich zm nu i výmaz: 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

10 Obchodní firma Zapsat ke dni: 

11 Cizojazy ný název Zapsat ke dni: 

12 Adresa sídla Zapsat ke dni:

Obec

ást obce 

Ulice

íslo domu 

PS

Stát
13 Identifika ní íslo Zapsat ke dni: 

Právní forma Komanditní spole nost
14 Dopl ující text za právní formu Zapsat ke dni:
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(c) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 
15 P edm ty podnikání Zapsat ke dni:

16 P edm ty innosti Zapsat ke dni:
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(d) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Statutární orgán 
17 Komplementá  – fyzická osoba     „A“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

18 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

19 Den vzniku funkce 

20 Den zániku funkce 
21 Dopl ující text 

17 Komplementá  – fyzická osoba     „B“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

18 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

19 Den vzniku funkce 

20 Den zániku funkce 
21 Dopl ující text 

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(e) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Statutární orgán 
22 Komplementá  – právnická osoba     „A“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Obchodní firma 
nebo název 
Identifika ní íslo

23 Adresa sídla
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

24 Den vzniku funkce 

25 Den zániku funkce 
26 Dopl ující text 

22 Komplementá  – právnická osoba     „B“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Obchodní firma 
nebo název 
Identifika ní íslo

23 Adresa sídla
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

24 Den vzniku funkce 

25 Den zániku funkce 
26 Dopl ující text 

27 Spole ný text ke všem len m statutárního orgánu Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(f) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Likvidátor
28 Likvidátor     „A“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

29 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

30 Dopl ující text

28 Likvidátor     „B“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

29 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

30 Dopl ující text

31 Spole ný text ke všem likvidátor m Zapsat ke dni:
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(g) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Prokura
32 Prokurista     „A“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

33 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

34 Dopl ující text

32 Prokurista     „B“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

33 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

34 Dopl ující text

35 Spole ný text ke všem prokurist m Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(h) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Komplementá i
36 Komplementá  - fyzická osoba     „A“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

37 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

38 Dopl ující text 

36 Komplementá  - fyzická osoba     „B“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

37 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

38 Dopl ující text 

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(i) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Komplementá i
39 Komplementá  - právnická osoba     „A“ Zapsat ke dni:

Obchodní firma 
nebo název 
Identifika ní íslo

40 Adresa sídla
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

41 Dopl ující text 

39 Komplementá  - právnická osoba     „B“ Zapsat ke dni:
Obchodní firma 
nebo název 
Identifika ní íslo

40 Adresa sídla
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

41 Dopl ující text 

42 Spole ný text ke všem komplementá m Zapsat ke dni:
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(j) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Komanditisté 
43 Komanditista - fyzická osoba     „A“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

44 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

45 Výše vkladu 
46 Rozsah splacení 
47 Dopl ující text

43 Komanditista - fyzická osoba     „B“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

44 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

45 Výše vkladu 
46 Rozsah splacení 
47 Dopl ující text
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(k) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Komanditisté 
48 Komanditista - právnická osoba     „A“ Zapsat ke dni:

Obchodní firma 
nebo název 

Identifika ní íslo
49 Adresa sídla

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
Stát

50 Výše vkladu 
51 Rozsah splacení 
52 Dopl ující text 

48 Komanditista - právnická osoba     „B“ Zapsat ke dni:

Obchodní firma 
nebo název 

Identifika ní íslo
49 Adresa sídla

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
Stát

50 Výše vkladu 
51 Rozsah splacení 
52 Dopl ující text 

53 Spole ný text ke všem komanditist m Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(l) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

54 Ostatní skute nosti Zapsat ke dni:
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(m) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Odšt pný závod nebo jiná organiza ní složka 
55 Ozna ení Zapsat ke dni:

56 Identifika ní íslo Zapsat ke dni: 

57 Adresa umíst ní Zapsat ke dni:

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
Stát

58 P edm t podnikání Zapsat ke dni:

59 Vedoucí Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

60 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

61 Dopl ující text k vedoucímu 

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(n) Strana návrhu 

V.
P ÍLOHY

Výše uvedený návrh dokládám následujícími listinami 

Po adové 
íslo P edkládaná listina Po et vyhotovení 

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
����.$��� 35>@ � �� .	� 52



(o) Strana návrhu 

VI.
DATUM PROVEDENÍ ZÁPISU 

Žádám, aby všechny výše uvedené skute nosti byly zapsány do rejst íku v zákonem stanovené lh t

Všechny výše uvedené skute nosti žádám zapsat do obchodního rejst íku ke dni: 

VII.
ZÁV RE NÁ ÁST 

Na základ  výše vypln ného formulá e a p íloh k n mu p iložených podávám návrh na zápis 
t chto skute ností do obchodního rejst íku.

Tento návrh podává navrhovatel 

Jméno a p íjmení navrhovatele Vlastnoru ní podpis Ú ední ov ení pravosti podpisu 

Tento návrh podává zástupce navrhovatele 
Jméno, p íjmení a rodné íslo (u cizince 
datum narození) zástupce navrhovatele 

Vlastnoru ní
podpis Údaj o zástupci *) Ú ední ov ení pravosti 

podpisu

*) uvede se: advokát, notá , obecný zmocn nec a další dle §21 ob anského soudního ádu 

V  dne

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(a) Strana návrhu 

Návrh na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj
do obchodního rejst íku

I.
REJST ÍKOVÝ SOUD 

1 Adresa rejst íkového soudu    
Krajský/m stský soud v     
Ulice     

íslo domu  PS     

Místo pro nalepení kolkových známek  

II.
NAVRHOVATEL

3  Adresa bydlišt  nebo sídla 2  Jméno a p íjmení nebo  
Obchodní firma i název + I Obec a u zahrani ních osob i stát Ulice íslo domu PS

*�� ����� ��+ 3 ) ������$��& ��+ -./0-//. �%+
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(b) Strana návrhu 

III.
ODŠT PNÝ ZÁVOD - údaje o odšt pném závodu, jehož se zápis týká 

4 Ozna ení odšt p- 
ného závodu 

5 Umíst ní

6 Rejst íkový soud 

7 Spisová zna ka Oddíl Vložka 

8 Požadovaná akce 

Prvozápis zm na

IV.
NÁVRH NA ZÁPIS 

Navrhuji zapsat do obchodního rejst íku tyto zapisované údaje nebo jejich zm nu i výmaz:  

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

9 Ozna ení odšt pného závodu Zapsat ke dni: 

10 Cizojazy ný název Zapsat ke dni: 

11 Umíst ní Zapsat ke dni:

Obec

ást obce 

Ulice

íslo domu 

PS

Stát

12 Identifika ní íslo Zapsat ke dni: 
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(c) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 
13 P edm ty podnikání Zapsat ke dni:

14 P edm ty innosti Zapsat ke dni:
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(d) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Vedoucí odšt pného závodu 
15 Vedoucí odšt pného závodu Zapsat ke dni:

Titul 

Jméno 

P íjmení 

Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

16 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 

Ulice

íslo domu 

PS

Stát

17 Dopl ující text k vedoucímu odšt pného závodu 
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(e) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Z izovatel odšt pného závodu
18 Podnikatel – fyzická osoba Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

19 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

20 Dopl ující text

21 Podnikatel – právnická osoba Zapsat ke dni:

Obchodní firma 
nebo název  
Identifika ní íslo 
Právní forma 

22 Adresa sídla
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

23 Dopl ující text 
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(f) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

24 Ostatní skute nosti Zapsat ke dni:
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(g) Strana návrhu 

V.
P ÍLOHY

Výše uvedený návrh dokládám následujícími listinami 

Po adové 
íslo P edkládaná listina Po et vyhotovení 
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(h) Strana návrhu 

VI.
DATUM PROVEDENÍ ZÁPISU 

Žádám, aby všechny výše uvedené skute nosti byly zapsány do rejst íku v zákonem stanovené lh t

Všechny výše uvedené skute nosti žádám zapsat do obchodního rejst íku ke dni: 

VII.
ZÁV RE NÁ ÁST 

Na základ  výše vypln ného formulá e a p íloh k n mu p iložených podávám návrh na zápis 
t chto skute ností do obchodního rejst íku.

Tento návrh podává navrhovatel 

Jméno a p íjmení navrhovatele Vlastnoru ní podpis Ú ední ov ení pravosti podpisu 

Tento návrh podává zástupce navrhovatele 
Jméno, p íjmení a rodné íslo (u cizince 
datum narození) zástupce navrhovatele 

Vlastnoru ní
podpis Údaj o zástupci *) Ú ední ov ení pravosti 

podpisu

*) uvede se: advokát, notá , obecný zmocn nec a další dle §21 ob anského soudního ádu 

V  dne
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(a) Strana návrhu 

Návrh na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj
do obchodního rejst íku

I.
REJST ÍKOVÝ SOUD 

1  Adresa rejst íkového soudu    
Krajský/m stský soud v     
Ulice     

íslo domu  PS

Místo pro nalepení kolkových známek  

II.
NAVRHOVATEL

3  Adresa bydlišt  nebo sídla 2  Jméno a p íjmení nebo  
Obchodní firma i název + I Obec a u zahrani ních osob i stát Ulice íslo domu PS

*�� ����� ��+ 4 ) ������$��& ��+ -./0-//. �%+
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(b) Strana návrhu 

III.
PODNIK nebo ORGANIZA NÍ SLOŽKA PODNIKU ZAHRANI NÍ OSOBY 

 - údaje o právnické osob , jíž se zápis týká 

4 Ozna ení podniku 
nebo organiza ní
složky podniku 
zahrani ní osoby 

5  Adresa sídla 

6  Identifika ní íslo 

7  Rejst íkový soud 

8  Spisová zna ka Oddíl Vložka 

9  Požadovaná akce 

prvozápis zm na

10  Podnik nebo organiza ní složka podniku zahrani ní osoby
Podnik nebo organiza ní složka podniku zahrani ní osoby se sídlem v lenském stát  Evropské unie 
nebo v jiném stát  tvo ícím Evropský hospodá ský prostor 
Podnik nebo organiza ní složka podniku zahrani ní osoby se sídlem mimo státy Evropské unie a státy 
tvo ící Evropský hospodá ský prostor 

IV.
NÁVRH NA ZÁPIS 

Navrhuji zapsat do obchodního rejst íku tyto zapisované údaje nebo jejich zm nu i výmaz:  

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 
11  Ozna ení podniku nebo organiza ní složky podniku zahrani ní osoby Zapsat ke dni: 

12  Adresa sídla v R Zapsat ke dni:

Obec

ást obce 

Ulice

íslo domu 

PS
13  Identifika ní íslo Zapsat ke dni: 

Organiza ní složka podniku zahrani ní osoby 

Podnik zahrani ní osoby 

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(c) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 
14  P edm ty podnikání Zapsat ke dni:

15  P edm ty innosti Zapsat ke dni:
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����.$��� 35@� � �� .	� 52



(d) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Vedoucí organiza ní složky podniku zahrani ní osoby *)

16  Vedoucí Zapsat ke dni:

Titul 

Jméno 

P íjmení 

Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

17  Adresa bydlišt
Obec

ást obce 

Ulice

íslo domu 

PS

Stát
18  Dopl ující text k vedoucímu 

*) uvádí se v p ípad  zápisu organiza ní složky podniku zahrani ní osoby 
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(e) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Likvidátor * )

19  Likvidátor     „A“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

20  Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

21  Dopl ující text 

19  Likvidátor     „B“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

20  Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

21  Dopl ující text

22  Spole ný text ke všem likvidátor m Zapsat ke dni:

*) uvádí se v p ípad  zápisu podniku zahrani ní osoby. U organiza ní složky podniku zahrani ní osoby se neuvádí. 
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(f) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Firma nebo název zahrani ní osoby
23  Firma nebo název zahrani ní osoby Zapsat ke dni:

Obchodní firma 
nebo název  
Právní forma 

24  Adresa sídla
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

25  Dopl ující text k zahrani ní osob
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(g) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Statutární orgán zahrani ní osoby 
26 len statutárního orgánu zahrani ní osoby – fyzická osoba    „A“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

27  Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

28  Den vzniku funkce 

29  Den zániku funkce 

30 Den vzniku lenství 

31  Den zániku lenství 
32  Dopl ující text 

26 len statutárního orgánu zahrani ní osoby – fyzická osoba    „B“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

27  Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

28  Den vzniku funkce 
29  Den zániku funkce 
30  Den vzniku lenství 
31  Den zániku lenství 
32  Dopl ující text 
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(h) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Statutární orgán zahrani ní osoby 
33 len statutárního orgánu zahrani ní osoby – právnická osoba     „A“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Obchodní firma 
nebo název 
Identifika ní íslo 

34  Adresa sídla
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

35  Den vzniku funkce 

36  Den zániku funkce 

37  Den vzniku lenství 

38  Den zániku lenství 
39  Dopl ující text 

33 len statutárního orgánu zahrani ní osoby – právnická osoba     „B“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Obchodní firma 
nebo název 
Identifika ní íslo 

34  Adresa sídla
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

35  Den vzniku funkce 

36  Den zániku funkce 

37  Den vzniku lenství 

38  Den zániku lenství 
39  Dopl ující text 

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(i) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Právní nástupce zahrani ní osoby
40  Právní nástupce zahrani ní osoby Zapsat ke dni:

Obchodní firma 
nebo název  

Právní forma 
41  Adresa sídla

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
Stát

42  Dopl ující text k právnímu nástupci zahrani ní osoby 

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(j) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Upsaný základní kapitál *) Zapsat ke dni:

43  Výše upsaného 
základního 
kapitálu 

44  Dopl ující text k základnímu kapitálu

*) uvede se pouze u podniku zahrani ní osoby, která má sídlo mimo lenské státy Evropské unie nebo mimo státy, tvo ící
Evropský hospodá ský prostor 

45 Právo státu, evidence kde je zahrani ní osoba zapsaná a p ípadné další 
skute nosti*) Zapsat ke dni:

*) uvede se právo státu, kterým se zahrani ní osoba ídí, a p ikazuje-li toto právo zápis, pak také evidence, do které je 
zahrani ní osoba zapsána, a íslo zápisu. 
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(k) Strana návrhu 

V.
P ÍLOHY

Výše uvedený návrh dokládám následujícími listinami 

Po adové 
íslo P edkládaná listina Po et vyhotovení 
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(l) Strana návrhu 

VI.
DATUM PROVEDENÍ ZÁPISU 

Žádám, aby všechny výše uvedené skute nosti byly zapsány do rejst íku v zákonem stanovené lh t

Všechny výše uvedené skute nosti žádám zapsat do obchodního rejst íku ke dni: 

VII.
ZÁV RE NÁ ÁST 

Na základ  výše vypln ného formulá e a p íloh k n mu p iložených podávám návrh na zápis 
t chto skute ností do obchodního rejst íku.

Tento návrh podává navrhovatel 

Jméno a p íjmení 
navrhovatele Vlastnoru ní podpis 

Ú ední ov ení pravosti podpisu 

Tento návrh podává zástupce navrhovatele 
Jméno, p íjmení a rodné íslo (u cizince 
datum narození) zástupce navrhovatele 

Vlastnoru ní
podpis Údaj o zástupci *) Ú ední ov ení pravosti 

podpisu

*) uvede se: advokát, notá , obecný zmocn nec a další dle §21 ob anského soudního ádu 

V  dne
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(a) Strana návrhu 

Návrh na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj
do obchodního rejst íku

I.
REJST ÍKOVÝ SOUD 

1 Adresa rejst íkového soudu    
Krajský/m stský soud v     
Ulice     

íslo domu  PS     

Místo pro nalepení kolkových známek  

II.
NAVRHOVATEL

3  Adresa bydlišt  nebo sídla 2  Jméno a p íjmení nebo  
Obchodní firma i název + I Obec a u zahrani ních osob i stát Ulice íslo domu PS

*�� ����� ��+ 5 ) ������$��& ��+ -./0-//. �%+
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(b) Strana návrhu 

III.
P ÍSP VKOVÁ ORGANIZACE - údaje o p ísp vkové organizaci, jíž se zápis týká 

4  Název 

5  Adresa sídla 

6  Identifika ní íslo 

7  Rejst íkový soud 

8  Spisová zna ka Oddíl Vložka 

9  Požadovaná akce 

prvozápis zm na rozd lení fúze

IV.
NÁVRH NA ZÁPIS 

Navrhuji zapsat do obchodního rejst íku tyto zapisované údaje nebo jejich zm nu i výmaz: 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

10  Datum vzniku 
11  Název Zapsat ke dni: 

12  Adresa sídla Zapsat ke dni:

Obec

ást obce 

Ulice

íslo domu 

PS

Stát

13  Identifika ní íslo Zapsat ke dni: 

Právní forma P ísp vková organizace 
14  Dopl ující text za právní formu Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(c) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 
15  P edm ty innosti Zapsat ke dni:

16  Dopl ková innost Zapsat ke dni:

17  P edm ty podnikání Zapsat ke dni:
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(d) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Statutární orgán 
18  Statutární orgán – fyzická osoba     „A“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

19 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

20 Den vzniku funkce 
21 Den zániku funkce 
22  Dopl ující text 

18  Statutární orgán – fyzická osoba     „B“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

19 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

20 Den vzniku funkce 
21 Den zániku funkce 

22  Dopl ující text 

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(e) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Statutární orgán 
18  Statutární orgán – fyzická osoba Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

19 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

20 Den vzniku funkce 
21 Den zániku funkce 
22  Dopl ující text 

23  Spole ný text ke statutárnímu orgánu (zp sob jednání) Zapsat ke dni:
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(f) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Likvidátor
24  Likvidátor     „A“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

25  Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

26  Dopl ující text

24  Likvidátor      „B“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

25  Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

26  Dopl ující text

27  Spole ný text ke všem likvidátor m Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(g) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Z izovatel
28  Z izovatel – právnická osoba Zapsat ke dni:

Název 

Identifika ní íslo 
29  Adresa sídla 

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
Stát

30  Dopl ující text

Právní nástupce z izovatele
31  Právní nástupce z izovatele – právnická osoba Zapsat ke dni:

Název 

Identifika ní íslo 
32  Adresa sídla 

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
Stát

33  Dopl ující text

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(h) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

34  Ostatní skute nosti Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(i) Strana návrhu 

V.
P ÍLOHY

Výše uvedený návrh dokládám následujícími listinami 

Po adové 
íslo P edkládaná listina Po et vyhotovení 
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(j) Strana návrhu 

VI.
DATUM PROVEDENÍ ZÁPISU 

Žádám, aby všechny výše uvedené skute nosti byly zapsány do rejst íku v zákonem stanovené lh t

Všechny výše uvedené skute nosti žádám zapsat do obchodního rejst íku ke dni: 

VII.
ZÁV RE NÁ ÁST 

Na základ  výše vypln ného formulá e a p íloh k n mu p iložených podávám návrh na zápis 
t chto skute ností do obchodního rejst íku.

Tento návrh podává navrhovatel 

Jméno a p íjmení navrhovatele Vlastnoru ní podpis Ú ední ov ení pravosti podpisu 

Tento návrh podává zástupce navrhovatele 
Jméno, p íjmení a rodné íslo (u cizince 
datum narození) zástupce navrhovatele 

Vlastnoru ní
podpis Údaj o zástupci *) Ú ední ov ení pravosti 

podpisu

*) uvede se: advokát, notá , obecný zmocn nec a další dle §21 ob anského soudního ádu 

V  dne
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(a) Strana návrhu  

Návrh na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj
do obchodního rejst íku

I.
REJST ÍKOVÝ SOUD 

1 Adresa rejst íkového soudu    
Krajský/m stský soud v     
Ulice     

íslo domu  PS     

Místo pro nalepení kolkových známek  

II.
NAVRHOVATEL

3  Adresa bydlišt  nebo sídla 2  Jméno a p íjmení nebo  
Obchodní firma i název + I Obec a u zahrani ních osob i stát Ulice íslo domu PS

*�� ����� ��+ 6 ) ������$��& ��+ -./0-//. �%+
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(b) Strana návrhu  

III.
SPOLE NOST S RU ENÍM OMEZENÝM – údaje o spole nosti, jíž se návrh týká 

4 Obchodní firma 

5 Adresa sídla 

6 Identifika ní íslo 

7 Rejst íkový soud 

8 Spisová zna ka Oddíl Vložka 

9 Požadovaná akce 

prvozápis zm na zm na právní 
formy rozd lení fúze p evod

jm ní

IV.
NÁVRH NA ZÁPIS 

Navrhuji zapsat do obchodního rejst íku tyto zapisované údaje nebo jejich zm nu i výmaz: 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

10 Obchodní firma Zapsat ke dni: 

11 Cizojazy ný název Zapsat ke dni: 

12 Adresa sídla Zapsat ke dni:

Obec

ást obce 

Ulice

íslo domu 

PS

Stát
13 Identifika ní íslo Zapsat ke dni: 

Právní forma Spole nost s ru ením omezeným 
14 Dopl ující text za právní formu Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(c) Strana návrhu  

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 
15 P edm ty podnikání Zapsat ke dni:

16 P edm ty innosti Zapsat ke dni:
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(d) Strana návrhu  

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Statutární orgán 
17 Jednatel – fyzická osoba     „A“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

18 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

19 Den vzniku funkce 

20 Den zániku funkce 
21 Dopl ující text 

17 Jednatel – fyzická osoba     „B“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

18 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

19 Den vzniku funkce 
20 Den zániku funkce 
21 Dopl ující text 

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
���� �� .	� 52 �.$��� ���2



(e) Strana návrhu  

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Statutární orgán 
22 Jednatel – právnická osoba     „A“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Obchodní firma 
nebo název 
Identifika ní íslo

23 Adresa sídla
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

24 Den vzniku funkce 

25 Den zániku funkce 
26 Dopl ující text 

22 Jednatel – právnická osoba     „B“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Obchodní firma 
nebo název 
Identifika ní íslo

23 Adresa sídla
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

24 Den vzniku funkce 

25 Den zániku funkce 
26 Dopl ující text 

27 Spole ný text ke všem jednatel m Zapsat ke dni:
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(f) Strana návrhu  

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Likvidátor
28 Likvidátor     „A“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

29 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

30 Dopl ující text

28 Likvidátor     „B“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

29 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

30 Dopl ující text

31 Spole ný text ke všem likvidátor m Zapsat ke dni:
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(g) Strana návrhu  

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Prokura
32 Prokurista     „A“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

33 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

34 Dopl ující text

32 Prokurista     „B“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

33 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

34 Dopl ující text

35 Spole ný text ke všem prokurist m Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(h) Strana návrhu  

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Dozor í rada 
36 len dozor í rady     „A“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

37 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

38 Dat. vzniku funkce 

39 Dat. zániku funkce

40 Dat. vzniku lenství 

41 Dat. zániku lenství 
42 Dopl ující text 

36 len dozor í rady     „B“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

37 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

38 Dat. vzniku funkce 

39 Dat. zániku funkce

40 Dat. vzniku lenství 

41 Dat. zániku lenství 
42 Dopl ující text

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(i) Strana návrhu  

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Dozor í rada 
36 len dozor í rady Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

37 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

38 Dat. vzniku funkce 

39 Dat. zániku funkce

40 Dat. vzniku lenství 

41 Dat. zániku lenství 
42 Dopl ující text 

43 Spole ný text ke všem len m dozor í rady Zapsat ke dni:
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(j) Strana návrhu  

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Spole níci 
44 Spole ník - fyzická osoba Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

45 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

46 Výše vkladu 
47 Rozsah splacení 
48 Výše obchodního 

podílu 

49 Zástavní právo 
k obchodnímu 
podílu 

50 Dopl ující text

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(k) Strana návrhu  

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Spole níci 
51 Spole ník - právnická osoba Zapsat ke dni:

Obchodní firma 
nebo název 

Identifika ní íslo
52 Adresa sídla

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
Stát

53 Výše vkladu 
54 Rozsah splacení  
55 Výše obchodního 

podílu 

56 Zástavní právo 
k obchodnímu 
podílu 

57 Dopl ující text 

58 Spole ný text ke všem spole ník m Zapsat ke dni:
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(l) Strana návrhu  

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Spole ný obchodní podíl Zapsat ke dni:

59 Výše vkladu 

60 Rozsah splacení 

61 Výše obchodního podílu

62 Zástavní právo ke spole nému obchodnímu podílu

63 Dopl ující text ke spole nému obchodnímu podílu
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(m) Strana návrhu  

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 
64 Podílník spole ného obchodního podílu - fyzická osoba     „A“ 

Titul 

Jméno 

P íjmení 

Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

65 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 

Ulice

íslo domu 

PS

Stát

64 Podílník spole ného obchodního podílu - fyzická osoba     „B“ 
Titul 

Jméno 

P íjmení 

Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

65 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 

Ulice

íslo domu 

PS

Stát

64 Podílník spole ného obchodního podílu - fyzická osoba     „C“ 
Titul 

Jméno 

P íjmení 

Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

65 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 

Ulice

íslo domu 

PS

Stát

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(n) Strana návrhu  

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 
66 Podílník spole ného obchodního podílu - právnická osoba     „A“ 

Obchodní firma 
nebo název 

Identifika ní íslo
67 Adresa sídla

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
Stát

66 Podílník spole ného obchodního podílu - právnická osoba     „B“ 

Obchodní firma 
nebo název 

Identifika ní íslo
67 Adresa sídla

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
Stát

66 Podílník spole ného obchodního podílu - právnická osoba     „C“ 

Obchodní firma 
nebo název 

Identifika ní íslo
67 Adresa sídla

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
Stát

66 Podílník spole ného obchodního podílu - právnická osoba     „D“ 

Obchodní firma 
nebo název 

Identifika ní íslo
67 Adresa sídla

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
Stát

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(o) Strana návrhu  

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Uvoln ný obchodní podíl Zapsat ke dni:

68 Výše vkladu 

69 Rozsah splacení  

70 Výše obchodního podílu

71 Zástavní právo k uvoln nému obchodnímu podílu

72 Dopl ující text k uvoln nému obchodnímu podílu

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(p) Strana návrhu  

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Základní kapitál Zapsat ke dni:
73 Základní kapitál 

74 Rozsah splacení 
základního 
kapitálu 

75 Dopl ující text k základnímu kapitálu

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
���� �� .	� 52 �.$��� ��/�



(q) Strana návrhu  

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

76 Ostatní skute nosti Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(r) Strana návrhu  

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Odšt pný závod nebo jiná organiza ní složka 
77 Ozna ení Zapsat ke dni:

78 Identifika ní íslo Zapsat ke dni: 

79 Adresa umíst ní Zapsat ke dni:

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
Stát

80 P edm t podnikání Zapsat ke dni:

81 Vedoucí Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

82 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

83 Dopl ující text k vedoucímu 

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
���� �� .	� 52 �.$��� ��/?



(s) Strana návrhu  

V.
P ÍLOHY

Výše uvedený návrh dokládám následujícími listinami 

Po adové 
íslo P edkládaná listina Po et vyhotovení 

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(t) Strana návrhu  

VI.
DATUM PROVEDENÍ ZÁPISU 

Žádám, aby všechny výše uvedené skute nosti byly zapsány do rejst íku v zákonem stanovené lh t

Všechny výše uvedené skute nosti žádám zapsat do obchodního rejst íku ke dni: 

VII.
ZÁV RE NÁ ÁST 

Na základ  výše vypln ného formulá e a p íloh k n mu p iložených podávám návrh na zápis 
t chto skute ností do obchodního rejst íku.

Tento návrh podává navrhovatel 

Jméno a p íjmení navrhovatele Vlastnoru ní podpis Ú ední ov ení pravosti podpisu 

Tento návrh podává zástupce navrhovatele 
Jméno, p íjmení a rodné íslo (u cizince 
datum narození) zástupce navrhovatele 

Vlastnoru ní
podpis Údaj o zástupci *) Ú ední ov ení pravosti 

podpisu

*) uvede se: advokát, notá , obecný zmocn nec a další dle §21 ob anského soudního ádu 

V  dne

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(a) Strana návrhu 

Návrh na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj
do obchodního rejst íku

I.
REJST ÍKOVÝ SOUD 

1 Adresa rejst íkového soudu    
Krajský/m stský soud v     
Ulice     

íslo domu  PS     

Místo pro nalepení kolkových známek  

II.
NAVRHOVATEL

3  Adresa bydlišt  nebo sídla 2  Jméno a p íjmení nebo  
Obchodní firma i název + I Obec a u zahrani ních osob i stát Ulice íslo domu PS

*�� ����� ��+ ,/ ) ������$��& ��+ -./0-//. �%+
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(b) Strana návrhu 

III.
VE EJNÁ OBCHODNÍ SPOLE NOST – údaje o spole nosti, jíž se návrh týká 

4 Obchodní firma 

5 Adresa sídla 

6 Identifika ní íslo 

7 Rejst íkový soud 

8 Spisová zna ka Oddíl Vložka 

9 Požadovaná akce 

prvozápis zm na zm na právní 
formy rozd lení fúze p evod

jm ní

IV.
NÁVRH NA ZÁPIS 

Navrhuji zapsat do obchodního rejst íku tyto zapisované údaje nebo jejich zm nu i výmaz: 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

10 Obchodní firma Zapsat ke dni: 

11 Cizojazy ný název Zapsat ke dni: 

12 Adresa sídla Zapsat ke dni:

Obec

ást obce 

Ulice

íslo domu 

PS

Stát
13 Identifika ní íslo Zapsat ke dni: 

Právní forma Ve ejná obchodní spole nost
14 Dopl ující text za právní formu Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
���� �� .	� 52 �.$��� ��
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(c) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 
15 P edm ty podnikání Zapsat ke dni:

16 P edm ty innosti Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(d) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Statutární orgán 
17 Spole ník – fyzická osoba     „A“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

18 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

19 Den vzniku funkce 

20 Den zániku funkce 
21 Dopl ující text 

17 Spole ník – fyzická osoba     „B“ Zapsat ke dni: 

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

18 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

19 Den vzniku funkce 
20 Den zániku funkce 
21 Dopl ující text 

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
���� �� .	� 52 �.$��� ��
2



(e) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Statutární orgán 
22 Spole ník – právnická osoba     „A“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Obchodní firma 
nebo název 
Identifika ní íslo

23 Adresa sídla
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

24 Den vzniku funkce 

25 Den zániku funkce 
26 Dopl ující text 

22 Spole ník – právnická osoba     „B“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Obchodní firma 
nebo název 
Identifika ní íslo

23 Adresa sídla
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

24 Den vzniku funkce 

25 Den zániku funkce 
26 Dopl ující text 

27 Spole ný text ke všem spole ník m ve statutárním orgánu Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(f) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Likvidátor
28 Likvidátor     „A“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

29 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

30 Dopl ující text

28 Likvidátor     „B“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

29 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

30 Dopl ující text

31 Spole ný text ke všem likvidátor m Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
���� �� .	� 52 �.$��� ��
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(g) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Prokura
32 Prokurista     „A“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

33 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

34 Dopl ující text

32 Prokurista     „B“ Zapsat ke dni:
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

33 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

34 Dopl ující text

35 Spole ný text ke všem prokurist m Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
����.$��� ��
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(h) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Spole níci 
36 Spole ník - fyzická osoba     „A“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

37 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

38 Dopl ující text

36 Spole ník - fyzická osoba     „B“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

37 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

38 Dopl ující text

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
���� �� .	� 52 �.$��� ��
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(i) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Spole níci 
39 Spole ník - právnická osoba     „A“ Zapsat ke dni:

Obchodní firma 
nebo název 

Identifika ní íslo
40 Adresa sídla

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
Stát

41 Dopl ující text 

39 Spole ník - právnická osoba     „B“ Zapsat ke dni:

Obchodní firma 
nebo název 

Identifika ní íslo
40 Adresa sídla

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
Stát

41 Dopl ující text 

42 Spole ný text ke všem spole ník m Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
����.$��� ��
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(j) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

43 Ostatní skute nosti Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
���� �� .	� 52 �.$��� ��
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(k) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Odšt pný závod nebo jiná organiza ní složka 
44 Ozna ení Zapsat ke dni:

45 Identifika ní íslo Zapsat ke dni: 

46 Adresa umíst ní Zapsat ke dni:

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
Stát

47 P edm t podnikání Zapsat ke dni:

48 Vedoucí Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

49 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

50 Dopl ující text k vedoucímu 

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
����.$��� ��2� � �� .	� 52



(l) Strana návrhu 

V.
P ÍLOHY

Výše uvedený návrh dokládám následujícími listinami 

Po adové 
íslo P edkládaná listina Po et vyhotovení 

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
���� �� .	� 52 �.$��� ��2/



(m) Strana návrhu 

VI.
DATUM PROVEDENÍ ZÁPISU 

Žádám, aby všechny výše uvedené skute nosti byly zapsány do rejst íku v zákonem stanovené lh t

Všechny výše uvedené skute nosti žádám zapsat do obchodního rejst íku ke dni: 

VII.
ZÁV RE NÁ ÁST 

Na základ  výše vypln ného formulá e a p íloh k n mu p iložených podávám návrh na zápis 
t chto skute ností do obchodního rejst íku.

Tento návrh podává navrhovatel 

Jméno a p íjmení navrhovatele Vlastnoru ní podpis Ú ední ov ení pravosti podpisu 

Tento návrh podává zástupce navrhovatele 
Jméno, p íjmení a rodné íslo (u cizince 
datum narození) zástupce navrhovatele 

Vlastnoru ní
podpis Údaj o zástupci *) Ú ední ov ení pravosti 

podpisu

*) uvede se: advokát, notá , obecný zmocn nec a další dle §21 ob anského soudního ádu 

V  dne

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(a) Strana návrhu 

Návrh na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj
do obchodního rejst íku

I.
REJST ÍKOVÝ SOUD 

1 Adresa rejst íkového soudu    
Krajský/m stský soud v     
Ulice     

íslo domu  PS     

Místo pro nalepení kolkových známek  

II.
NAVRHOVATEL

3  Adresa bydlišt  nebo sídla 2  Jméno a p íjmení nebo  
Obchodní firma i název + I Obec a u zahrani ních osob i stát Ulice íslo domu PS

*�� ����� ��+ ,, ) ������$��& ��+ -./0-//. �%+
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(b) Strana návrhu 

III.
CIZÍ PRÁVNICKÁ OSOBA, KTERÁ P EMÍSTILA SÍDLO NA ÚZEMÍ R -

údaje o cizí právnické osob , jíž se zápis týká 

4  Název práv. osoby 

5  Adresa sídla v R

6  Identifika ní íslo 

7  Rejst íkový soud 

8  Spisová zna ka Oddíl Vložka 

9 Požadovaná akce 

prvozápis zm na zm na právní 
formy rozd lení fúze p evod

jm ní

IV.
NÁVRH NA ZÁPIS 

Navrhuji zapsat do obchodního rejst íku tyto zapisované údaje nebo jejich zm nu i výmaz:  

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

10  Název právnické osoby cizího státu Zapsat ke dni: 

11  Adresa sídla na území R Zapsat ke dni:

Obec

ást obce 

Ulice

íslo domu 

PS

Stát

12  Identifika ní íslo Zapsat ke dni: 

13  Právní forma  

14  Stát založení Zapsat ke dni: 

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(c) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 
15  P edm ty podnikání Zapsat ke dni:

16  P edm ty innosti Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(d) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Statutární orgán (p edstavenstvo, správní rada, jednatelé, komplementá i . . . ) 
17 len statutárního orgánu – fyzická osoba     „A“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

18  Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

19  Den vzniku funkce 

20  Den zániku funkce 

21  Den vzniku lenství 

22  Den zániku lenství 
23  Dopl ující text 

17 len statutárního orgánu – fyzická osoba     „B“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo / 
datum narození 

18  Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

19  Den vzniku funkce 

20  Den zániku funkce 

21  Den vzniku lenství 

22  Den zániku lenství 
23  Dopl ující text 

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(e) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Statutární orgán (p edstavenstvo, správní rada, jednatelé, komplementá i . . . ) 
24 len statutárního orgánu – právnická osoba Zapsat ke dni:

Funkce 
Obchodní firma 
nebo název 
Identifika ní íslo 

25   Adresa sídla
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

26  Den vzniku funkce 

27  Den zániku funkce 

28  Den vzniku lenství 

29  Den zániku lenství 
30  Dopl ující text 

31  Spole ný text ke všem len m statutárního orgánu (zp sob jednání) Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(f) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Likvidátor
32  Likvidátor – fyzická osoba Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

33  Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

34  Dopl ující text

35  Likvidátor – právnická osoba Zapsat ke dni:

Obchodní firma 
nebo název 
Identifika ní íslo 

36  Adresa sídla:
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

37  Dopl ující text

38  Spole ný text ke všem likvidátor m Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(g) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Prokura
39  Prokurista     „A“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

40  Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

41  Dopl ující text

39  Prokurista     „B“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

40  Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

41  Dopl ující text

42  Spole ný text ke všem prokurist m Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
���� �� .	� 52 �.$��� ��25



(h) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Dozor í rada 
43 len dozor í rady - fyzická osoba     „A“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

44  Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

45  Dat. vzniku funkce 

46  Dat. zániku funkce

47  Dat. vzniku lenství 

48  Dat. zániku lenství 
49  Dopl ující text 

43 len dozor í rady - fyzická osoba     „B“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

44  Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

45  Dat. vzniku funkce 

46  Dat. zániku funkce 

47  Dat. vzniku lenství 

48  Dat. zániku lenství 
49  Dopl ující text

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(i) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Dozor í rada 
43 len dozor í rady - fyzická osoba Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

44  Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

45  Dat. vzniku funkce 

46  Dat. zániku funkce

47  Dat. vzniku lenství 

48  Dat. zániku lenství 
49  Dopl ující text 

50  Spole ný text ke všem len m dozor í rady Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(j) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Spole níci bez vkladu 
51  Spole ník - fyzická osoba     „A“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

52  Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

53  Dopl ující text

51  Spole ník - fyzická osoba     „B“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

52  Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

53  Dopl ující text

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(k) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Spole níci bez vkladu 
54  Spole ník - právnická osoba     „A“ Zapsat ke dni:

Obchodní firma 
nebo název 

Identifika ní íslo 
55  Adresa sídla

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
Stát

56  Dopl ující text 

Spole níci bez vkladu 
54  Spole ník - právnická osoba     „B“ Zapsat ke dni:

Obchodní firma 
nebo název 

Identifika ní íslo 
55  Adresa sídla

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
Stát

56  Dopl ující text 

57  Spole ný text ke všem spole ník m bez vkladu Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(l) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Komplementá i
58   Komplementá  - fyzická osoba     „A“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

59   Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

60   Dopl ující text 

58   Komplementá  - fyzická osoba     „B“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

59   Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

60   Dopl ující text

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(m) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Komplementá i
61  Komplementá  - právnická osoba     „A“ Zapsat ke dni:

Obchodní firma 
nebo název  

Identifika ní íslo 
62  Adresa sídla

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
Stát

63  Dopl ující text 

61  Komplementá  - právnická osoba     „B“ Zapsat ke dni:

Obchodní firma 
nebo název  

Identifika ní íslo 
62  Adresa sídla

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
Stát

63  Dopl ující text 

64  Spole ný text ke všem komplementá m Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(n) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Komanditisté 
65  Komanditista - fyzická osoba    „A“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

66  Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

67  Výše vkladu 
68  Rozsah splacení 
69  Dopl ující text

65  Komanditista - fyzická osoba     „B“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

66  Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

67  Výše vkladu 
68  Rozsah splacení 
69  Dopl ující text

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(o) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Komanditisté 
70  Komanditista - právnická osoba     „A“ Zapsat ke dni:

Obchodní firma 
nebo název 

Identifika ní íslo 
71  Adresa sídla

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
Stát

72  Výše vkladu 
73  Rozsah splacení  
74   Dopl ující text 

70  Komanditista - právnická osoba     „B“ Zapsat ke dni:

Obchodní firma 
nebo název 

Identifika ní íslo 
71  Adresa sídla

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
Stát

72  Výše vkladu 
73  Rozsah splacení  
74  Dopl ující text 

75  Spole ný text ke všem komanditist m Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(p) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Spole níci s  vkladem 
76  Spole ník - fyzická osoba Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

77  Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

78  Výše vkladu 
79  Rozsah splacení 
80  Výše 

obchodního 
podílu 

81  Zástavní 
právo 
k obchodnímu 
podílu 

82  Dopl ující text

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(q) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Spole níci s  vkladem 
83  Spole ník - právnická osoba Zapsat ke dni:

Obchodní firma 
nebo název 

Identifika ní íslo 
84  Adresa sídla

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
Stát

85  Výše vkladu 
86  Rozsah splacení  
87  Výše 

obchodního 
podílu 

88  Zástavní 
právo 
k obchodnímu 
podílu 

89  Dopl ující text 

90  Spole ný text ke všem spole ník m Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(r) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Spole ný obchodní podíl Zapsat ke dni:

91  Výše vkladu 

92  Rozsah 
splacení  

93  Výše obchodního podílu

94  Zástavní právo ke spole nému obchodnímu podílu

95  Dopl ující text ke spole nému obchodnímu podílu

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(s) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 
96  Podílník spole ného obchodního podílu - fyzická osoba     „A“ 

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

97  Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

96  Podílník spole ného obchodního podílu - fyzická osoba     „B“ 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

97  Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

96  Podílník spole ného obchodního podílu - fyzická osoba     „C“ 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

97  Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
���� �� .	� 52 �.$��� ���/



(t) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 
98  Podílník spole ného obchodního podílu - právnická osoba     „A“ 

Obchodní firma 
nebo název 

Identifika ní íslo 
99  Adresa sídla

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
Stát

98  Podílník spole ného obchodního podílu - právnická osoba     „B“ 
Obchodní firma 
nebo název 

Identifika ní íslo 
99  Adresa sídla

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
Stát

98  Podílník spole ného obchodního podílu - právnická osoba     „C“ 
Obchodní firma 
nebo název 

Identifika ní íslo 
99   Adresa sídla

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
Stát

98  Podílník spole ného obchodního podílu - právnická osoba     „D“ 
Obchodní firma 
nebo název 

Identifika ní íslo 
99  Adresa sídla

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
Stát

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(u) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Uvoln ný obchodní podíl Zapsat ke dni:

100  Výše vkladu 

101  Rozsah 
splacení  

102  Výše obchodního podílu

103  Zástavní právo k uvoln nému obchodnímu podílu

104  Dopl ující text k uvoln nému obchodnímu podílu

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(v) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Základní lenský vklad 
105  Základní lenský vklad     „A“ Zapsat ke dni:

106  Komentá  ke 
vkladu

105  Základní lenský vklad     „B“ Zapsat ke dni:

106  Komentá  ke 
vkladu

105  Základní lenský vklad      „C“ Zapsat ke dni:

106  Komentá  ke 
vkladu

105  Základní lenský vklad     „D“ Zapsat ke dni:

106  Komentá  ke 
vkladu

105  Základní lenský vklad     „E“ Zapsat ke dni:

106  Komentá  ke 
vkladu

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(w) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Jediný akcioná
107  Jediný akcioná  – fyzická osoba Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

108  Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

109  Dopl ující text

110  Jediný akcioná  – právnická osoba Zapsat ke dni:

Obchodní firma 
nebo název 

Identifika ní íslo 
111  Adresa sídla 

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
Stát

112  Dopl ující text

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(x) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Akcie     „A“ Zapsat ke dni:

113  Po et kus
114  Jmenovitá 

hodnota 
115  Druh a forma 

akcie 

116  Podoba akcie 

117  Dopl ující text emisi akcií (omezení p evoditelnosti akcie na jméno)

Akcie     „B“ Zapsat ke dni:

113  Po et kus
114  Jmenovitá 

hodnota 
115  Druh a forma 

akcie 

116  Podoba akcie 

117  Dopl ující text emisi akcií (omezení p evoditelnosti akcie na jméno)

Akcie     „C“ Zapsat ke dni:

113  Po et kus
114  Jmenovitá 

hodnota 
115  Druh a forma 

akcie 

116  Podoba akcie 

117  Dopl ující text emisi akcií (omezení p evoditelnosti akcie na jméno)

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(y) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Základní kapitál Zapsat ke dni:

118  Základní 
kapitál 

119  Rozsah 
splacení 
základního 
kapitálu 

120  Dopl ující text k základnímu kapitálu

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(z) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

121  Ostatní skute nosti Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(aa) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Odšt pný závod nebo jiná organiza ní složka 
122  Ozna ení odšt pného závodu Zapsat ke dni:

123  Identifika ní íslo Zapsat ke dni: 

124  Adresa umíst ní Zapsat ke dni:

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
Stát

125  P edm t podnikání Zapsat ke dni:

126  Vedoucí Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

127  Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

128  Dopl ující text k vedoucímu 

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(bb) Strana návrhu 

V.
P ÍLOHY

Výše uvedený návrh dokládám následujícími listinami 

Po adové 
íslo P edkládaná listina Po et vyhotovení 

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(cc) Strana návrhu 

VI.
DATUM PROVEDENÍ ZÁPISU 

Žádám, aby všechny výše uvedené skute nosti byly zapsány do rejst íku v zákonem stanovené lh t

Všechny výše uvedené skute nosti žádám zapsat do obchodního rejst íku ke dni: 

VII.
ZÁV RE NÁ ÁST 

Na základ  výše vypln ného formulá e a p íloh k n mu p iložených podávám návrh na zápis 
t chto skute ností do obchodního rejst íku.

Tento návrh podává navrhovatel 

Jméno a p íjmení navrhovatele Vlastnoru ní podpis Ú ední ov ení pravosti podpisu 

Tento návrh podává zástupce navrhovatele 
Jméno, p íjmení a rodné íslo (u cizince 
datum narození) zástupce navrhovatele 

Vlastnoru ní
podpis Údaj o zástupci *) Ú ední ov ení pravosti 

podpisu

*) uvede se: advokát, notá , obecný zmocn nec a další dle §21 ob anského soudního ádu 

V  dne

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(a) Strana návrhu 

Návrh na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj
do obchodního rejst íku

I.
REJST ÍKOVÝ SOUD 

1 Adresa rejst íkového soudu    
Krajský/m stský soud v     
Ulice     

íslo domu  PS     

Místo pro nalepení kolkových známek  

II.
NAVRHOVATEL

3  Adresa bydlišt  nebo sídla 2  Jméno a p íjmení nebo  
Obchodní firma i název + I Obec a u zahrani ních osob i stát Ulice íslo domu PS

*�� ����� ��+ ,- ) ������$��& ��+ -./0-//. �%+
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(b) Strana návrhu 

III.
Údaje o právnické osob , jíž se návrh týká 

(ostatní právní formy, zapisované do obchodního rejst íku) 

4 Obchodní firma 

5 Adresa sídla 

6 Identifika ní íslo 

7 Rejst íkový soud 

8 Spisová zna ka Oddíl Vložka 

9 Požadovaná akce 

prvozápis zm na zm na právní formy rozd lení fúze

IV.
NÁVRH NA ZÁPIS 

Navrhuji zapsat do obchodního rejst íku tyto zapisované údaje nebo jejich zm nu i výmaz: 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

10 Obchodní firma Zapsat ke dni: 

11 Cizojazy ný název Zapsat ke dni: 

12 Adresa sídla Zapsat ke dni:

Obec

ást obce 

Ulice

íslo domu 

PS

Stát

13 Identifika ní íslo Zapsat ke dni: 

14 Právní forma Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(c) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 
15 P edm ty podnikání Zapsat ke dni:

16 P edm ty innosti Zapsat ke dni:

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
����.$��� ��>3 � �� .	� 52



(d) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Statutární orgán 
17 len statutárního orgánu – fyzická osoba     „A“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

18 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

19 Den vzniku funkce 

20 Den zániku funkce 

21 Den vzniku lenství 

22 Den zániku lenství 
23 Dopl ující text 

17 len statutárního orgánu – fyzická osoba     „B“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

18 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

19 Den vzniku funkce 

20 Den zániku funkce 

21 Den vzniku lenství 

22 Den zániku lenství 
23 Dopl ující text 

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
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(e) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Statutární orgán 
24 len statutárního orgánu – právnická osoba Zapsat ke dni:

Funkce 
Obchodní firma 
nebo název 
Identifika ní íslo

25 Adresa sídla
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

26 Den vzniku funkce 

27 Den zániku funkce 

28 Den vzniku lenství 

29 Den zániku lenství 
30 Dopl ující text 

31 Spole ný text ke všem len m statutárního orgánu Zapsat ke dni:
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(f) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Likvidátor
32 Likvidátor      „A“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

33 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

34 Dopl ující text

32  Likvidátor      „B“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

33  Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

34  Dopl ující text

35 Spole ný text ke všem likvidátor m Zapsat ke dni:
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(g) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Prokura
36 Prokurista     „A“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

37 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

38 Dopl ující text

36 Prokurista     „B“ Zapsat ke dni:

Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

37 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

38 Dopl ující text

39 Spole ný text ke všem prokurist m Zapsat ke dni:
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(h) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Dozor í rada 
40 len dozor í rady     „A“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

41 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

42 Den vzniku funkce 

43 Den zániku funkce 

44 Den vzniku lenství 

45 Den zániku lenství 
46 Dopl ující text 

40 len dozor í rady     „B“ Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

41 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

42 Den vzniku funkce 

43 Den zániku funkce 

44 Den vzniku lenství 

45 Den zániku lenství 
46 Dopl ující text 

�+��$	� !��	��&) ��� ��� 4 
���� �� .	� 52 �.$��� ��>5



(i) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Dozor í rada 
40 len dozor í rady Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

41 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

42 Den vzniku funkce 

43 Den zániku funkce 

44 Den vzniku lenství 

45 Den zániku lenství 
46 Dopl ující text 

47 Spole ný text ke všem len m dozor í rady Zapsat ke dni:
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(j) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

48 Ostatní skute nosti Zapsat ke dni:
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(k) Strana návrhu 

ÚDAJ ZAPISOVANÝ VYMAZÁVANÝ 

Odšt pný závod nebo jiná organiza ní složka 
49 Ozna ení Zapsat ke dni:

50 Identifika ní íslo Zapsat ke dni: 

51 Adresa umíst ní Zapsat ke dni:

Obec
ást obce 

Ulice
íslo domu 

PS
Stát

52 P edm t podnikání Zapsat ke dni:

53 Vedoucí Zapsat ke dni:

Funkce 
Titul 
Jméno 
P íjmení 
Titul za jménem 
Rodné íslo nebo 
datum narození 

54 Adresa bydlišt
Obec

ást obce 
Ulice

íslo domu 
PS
Stát

55 Dopl ující text k vedoucímu 
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(l) Strana návrhu 

V.
P ÍLOHY

Výše uvedený návrh dokládám následujícími listinami 

Po adové 
íslo P edkládaná listina Po et vyhotovení 
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(m) Strana návrhu 

VI.
DATUM PROVEDENÍ ZÁPISU 

Žádám, aby všechny výše uvedené skute nosti byly zapsány do rejst íku v zákonem stanovené lh t

Všechny výše uvedené skute nosti žádám zapsat do obchodního rejst íku ke dni: 

VII.
ZÁV RE NÁ ÁST 

Na základ  výše vypln ného formulá e a p íloh k n mu p iložených podávám návrh na zápis 
t chto skute ností do obchodního rejst íku.

Tento návrh podává navrhovatel 

Jméno a p íjmení navrhovatele Vlastnoru ní podpis Ú ední ov ení pravosti podpisu 

Tento návrh podává zástupce navrhovatele 
Jméno, p íjmení a rodné íslo (u cizince 
datum narození) zástupce navrhovatele 

Vlastnoru ní
podpis Údaj o zástupci *) Ú ední ov ení pravosti 

podpisu

*) uvede se: advokát, notá , obecný zmocn nec a další dle §21 ob anského soudního ádu 

V  dne
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(a) Strana návrhu 

Návrh na výmaz z obchodního rejst íku

I.
REJST ÍKOVÝ SOUD 

1  Adresa rejst íkového soudu    
Krajský/m stský soud v     
Ulice     

íslo domu  PS     

II.
NAVRHOVATEL

3  Adresa bydlišt  nebo sídla 2  Jméno a p íjmení nebo  
Obchodní firma i název + I Obec a u zahrani ních osob i stát Ulice íslo domu PS

Místo pro nalepení kolkových známek 

*�� ����� ��+ ,1 ) ������$��& ��+ -./0-//. �%+
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(b) Strana návrhu 

III.
ÚDAJE O VYMAZÁVANÉM SUBJEKTU 

4  Subjekt 
5  Sídlo nebo bydlišt
6  Identifika ní íslo
7  Rejst íkový soud 

8  Spisová zna ka Oddíl íslo vložky 

9  Požadovaná akce 

výmaz výmaz pro rozd lení výmaz pro fúzi výmaz pro p evod jm ní

IV.
NÁVRH NA ZÁPIS VÝMAZU 

Navrhuji zapsat do obchodního rejst íku výmaz výše uvedeného subjektu: 

10  Ostatní  skute nost i
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(c) Strana návrhu 

V.
P ÍLOHY

Výše uvedený návrh dokládám následujícími listinami 
Po adové 

íslo P edkládaná listina Po et vyhotovení 
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(d) Strana návrhu 

VI.
DATUM PROVEDENÍ ZÁPISU  

 Žádám, aby všechny výše uvedené skute nosti byly zapsány do p íslušného rejst íku v zákonem 
stanovené lh t
Všechny výše uvedené skute nosti žádám zapsat do obchodního rejst íku ke dni: 

VII.
ZÁV RE NÁ ÁST 

Na základ  výše vypln ného formulá e a p íloh k n mu p iložených, podávám návrh na zápis 
t chto skute ností do obchodního rejst íku.
Tento návrh podává navrhovatel 

Jméno a p íjmení navrhovatele Vlastnoru ní podpis Ú ední ov ení pravosti podpisu 

Tento návrh podává zástupce navrhovatele 
Jméno, p íjmení a rodné íslo (u cizince 
datum narození) zástupce navrhovatele 

Vlastnoru ní
podpis Údaj o zástupci *) Ú ední ov ení pravosti 

podpisu

*) uvede se: advokát, notá , obecný zmocn nec a další dle §21 ob anského soudního ádu 

V  dne
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 Strana návrhu 

Dodatkový list                písmeno skupiny             íslo údaje

ZAPISOVANÝ  ÚDAJ VYMAZÁVANÝ  ÚDAJ 
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