
Žádost o vznik/aktualizaci základního členství v ČSJ   

 

F10 Žádost o vznik/aktualizaci základního členství v ČSJ  
žádost o vznik/aktualizaci základního členství v Českém svazu jachtingu (dále jen ČSJ) ve 
smyslu platných stanov ČSJ 

 
Název subjektu :  ..............................................................................................................  

Organizační složka subjektu :  ........................................................................................  

Používaná zkratka subjektu (max.10 znaků) :  ..................................................................  

Statutární orgán subjektu :  ............................................................................................  

Sídlo subjektu : 

Ulice, číslo popisné / číslo orientační :  ..............................................................................  

Město :  ..................................................... . PSČ : .....................................................  

IČO : ..........................................................  DIČ : .......................................................  

Sídlo soudu, u kterého je subjekt registrován : ..................................................................  

Spisová značka registrace subjektu : .................................................................................  

E-mailová adresa : .............................................................................................................  

Internetová adresa : ...........................................................................................................  

 

Kontaktní adresa subjektu (kontaktní adresu nevyplňujte, pokud je shodná s adresou sídla subjektu) : 

Ulice, číslo popisné / číslo orientační :  ..............................................................................  

Město :  ..................................................... . PSČ : .....................................................  

 

Kontaktní osoba subjektu :  

Jméno a příjmení :  ............................................................................................................  

Telefon :  ............................................................................................................................  

E-mailová adresa :  ............................................................................................................  

Prohlášení: 
Statutární orgán subjektu za subjekt prohlašuje, že subjekt bude respektovat v plném rozsahu Stanovy ČSJ a další Závazné 
dokumenty ČSJ, dále prohlašuje, že souhlasí s tím, aby údaje o subjektu vedené v seznamu členů byly zveřejněny, a současně 
potvrzuje, že s podmínkami vedení seznamu členů ČSJ a s rozsahem evidovaných údajů seznámil svou členskou základnu 
a zajistil vůči ní splnění příslušných zákonných povinností ohledně zpracování osobních údajů. 

 
 
V..........................................dne……………….…….. podpis statutárního orgánu subjektu  
 

 K přihlášce přiložte platné stanovy subjektu a doklad o registraci subjektu v případě, že tyto dokumenty nejsou dostupné na 
webu http://www.justice.cz. 

 Pro uvedení seznamu a kontaktních údajů jednotlivých funkcionářů subjektu použijte Formulář F12 – žádost o zařazení nebo 
aktualizace dat v databázi funkcionářů ČSJ. 
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