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SOLUS, zájmové sdružení právnických osob 
Antala Staška 510/38, Praha 4 - Krč, PSČ 140 00, IČ: 69346925, DIČ: CZ69346925 

tel.: 222 368 708, e-mail: info@solus.cz 

Vzor 20160201 
 

Žádost o výpis z registrů zájmového sdružení právnických osob SOLUS 
(právnická osoba) 

Identifikace žadatele: (vyplňte prosím čitelně hůlkovým písmem) 

 

Obchodní firma/název1:  ..........................................................................................................................................  

Identifikační číslo (IČ) (maximálně 8 znaků):  .....................................   

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ ....................................................  

Stát registrace: Česká republika 

Identifikace osoby/osob oprávněných jednat jménem žadatele dle obchodního rejstříku či jiné příslušné evidence: 

A.   Křestní jméno: ...................................................  Příjmení:  .............................................................  

B.2  Křestní jméno: ...................................................  Příjmení:  .............................................................   

Adresa pro zaslání výpisu (kontaktní adresa): 

ulice: ..........................................................................  č.p.:  ......................................................................  

město: ........................................................................  PSČ:  ....................................................................  

V zájmu úspěšného vyřízení žádosti uveďte kontaktní telefon k doplnění chybějících údajů: …………………….. 

V případě, že neuvedete některý z výše uvedených údajů, může dojít k tomu, že se některé údaje týkající se Vaší 

osoby nepodaří dohledat.  

Obecné informace: 

Žadatel podpisem této žádosti bere na vědomí, že v souladu s ust. § 12 odst. 3 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, v účinném znění, má správce právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu 

nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Podrobnější informace o ceně jsou uvedeny na 

www.solus.cz (ceník služeb). 

Podpisem této žádosti bere žadatel rovněž na vědomí, že povinnost správce poskytnout informace subjektu údajů  

(tj. žadateli) upravenou v § 12 citovaného zákona, může za správce plnit zpracovatel – Společnost pro informační 

databáze, a.s. (dále jen SID). 

Poskytnutí osobních údajů v této žádosti je dobrovolné. Sdružení SOLUS i společnost SID budou zpracovávat tyto 

údaje pouze za účelem vyřízení této žádosti a budou je uchovávat po dobu tří let od doručení žádosti, a je-li na základě 

této žádosti vydáno číslo SIN, tak bude uchováváno po dobu jeho platnosti a následujících tří let. 

Zaslání a vyzvednutí výpisu: 

1) Prvotní výpis je žadateli zaslán poštou na dobírku a výhradně jen do vlastních rukou adresáta. 

2) Pokud si prvotní výpis žadatel nevyzvedne, pak na základě jeho požadavku mu bude (až po úhradě odpovídající 

finanční částky) opět odeslán totožný výpis doporučeně do vlastních rukou výhradně jen adresáta.  

 

V  ........................  dne ........................  Podpis žadatele: ........................................................................   

                                                           
1 Vyplňte dle zápisu v obchodním rejstříku či jiné příslušné evidenci 
2 Vyplňte pouze v případě, jednají-li dvě osoby společně 

http://www.solus.cz/

