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ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA PRÁVNICKÉ OSOBY 
Členské 
číslo  Email  

Obchodní 
firma  IČ  

Ulice a č.p.  PSČ  
Obec  Země  
Jednající ☐ / Zastoupená na základě plné moci ☐ 
 

Jméno a příjmení Datum narození 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

(dále jen „Společnost“)  
 
žádá o přijetí za člena NEY spořitelního družstva se sídlem Rohanské nábřeží 671/15 186 00 Praha 8 - 
Karlín, IČ: 26137755, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, 
vložka 4708 (dále jen „Družstvo“). 

1. Společnost souhlasí se stanovami Družstva, k nimž přistupuje.  

2. Společnost podpisem této přihlášky potvrzuje, že byla seznámena se 
 

a) všemi skutečnostmi souvisejícími se členstvím, a to zejména se stanovami Družstva, právy a 
povinnostmi vyplývajícími ze členství. Společnost se zavazuje splatit základní členský vklad ve 
výši 1.000,- Kč, který je podmínkou vzniku členství v Družstvu.  

b) Všeobecnými obchodními podmínkami Družstva, mj. podmínkami pro poskytování produktů 
Družstva, a Sazebníkem služeb Družstva.  

3. Společnost se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit jakoukoliv změnu údajů zde uvedených. 

4. Společnost se zavazuje vykonávat svá práva a povinnosti v souladu se zákonem č. 87/1995 Sb. o 
spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona 
České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a stanovami 
Družstva. 

5. Společnost podpisem této přihlášky potvrzuje, že* 
☐ je daňovým rezidentem České republiky. 
☐ není daňovým rezidentem České republiky. Je daňovým rezidentem země: …………………………… 

Tuto skutečnost Společnost dokládá potvrzením o daňovém domicilu uvedené země. 

6. Společnost prohlašuje, že:  
☐ jsou jí známy informace o skutečných majitelích** (fyzických osobách) podle § 4 odst. 4 zákona č. 
253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 
a uvádí je níže: 
 

mailto:info@ney.cz


 

 
 

 NEY spořitelní družstvo 
 Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 | tel.: +420 778 446 487 | e-mail: info@ney.cz 
 IČ: 26137755 Družstvo je zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 4708 

  C - 035, verze 5 
www.ney.cz 

☐ nejsou jí známy informace o skutečných majitelích (fyzických osobách) podle § 4 odst. 4 zákona č. 
253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 

Ve smyslu výše uvedeného ustanovení proto Společnost uvádí informace o osobě vykonávající 
nejvyšší funkci u Společnosti: 

7. Společnost prohlašuje, že: 

a) Skutečný majitel dle bodu 6: 
 

☐ je politicky exponovanou osobou podle § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních 
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; k jeho pozici Společnost uvádí 
vysvětlení - název vykonávané funkce, případně jméno, příjmení a datum narození osoby, k níž je 
ve vztahu dle písm. a) 

 

 
☐ není politicky exponovanou osobou podle § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
 

b) Členové statutárního orgánu Společnosti  
 

☐ jsou politicky exponovanou osobou podle § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ***   
☒ nejsou politicky exponovanou osobou podle § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 

8. Společnost žádá, aby komunikace Družstva se Společností, jako členem Družstva, byla vedena 
prostřednictvím elektronické pošty, a aby ze strany Družstva byly zasílány veškeré informace, včetně 
pozvánek na členskou schůzi, na elektronickou adresu uvedenou výše. 

 
 
Datum:   Podpis žadatele:  

 
 

Přihlášku zkontroloval a zpracoval:  
  

Členská dokumentace je v pořádku  

a kompletní: ☐ Ano ☐ Ne 

Základní členský vklad je uhrazen:  ☐ Ano ☐ Ne 

Žadatel je přijat za člena Družstva: ☐ Ano ☐ Ne 

 

 Podpis pověřeného pracovníka 
Družstva 

 

 Jméno a příjmení Dat.nar.          Adresa trvalého bydliště          Státní příslušnost Vztah   
1.     
2.     
3.     

 Jméno a příjmení Dat.nar. Adresa trvalého bydliště          Státní příslušnost Vztah 
1.     
2.     
3.     
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* Tato informace je požadována z důvodu naplnění zákona č. 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při 
správě daní, ve znění zákona č. 344/2013 Sb. a zákona č. 105/2016 Sb. (Lex GATCA, tj. automatická výměna 
informací o finančních účtech) 
 
** Skutečným majitelem se podle § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně 
možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v 
jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že při splnění podmínek podle věty první 
skutečným majitelem je: 
 

a) u obchodní korporace fyzická osoba, 
1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % 
hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 
25 %, 
2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou 
v bodě 1, 
3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo 
4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo 
v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo 
nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3, 

b) u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské 
společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských 
společností fyzická osoba, 
1. která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv, 
2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo 
3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo 
v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo 
nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2, 

c) u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní 
osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení 
1. zakladatele, 
2. svěřenského správce, 
3. obmyšleného, 
4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond 
nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a 
5. osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského 
fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti. 

 
*** Politicky exponovanou osobou se podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, rozumí: 

 
a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním 

významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a 
jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, 
vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného 
nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné 
prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen 
nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané 
státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci 
vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci, 
 
 
 

b) fyzická osoba, která je  
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1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a), 
 
2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského 
fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu 
a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu 
s osobou uvedenou v písmenu a), nebo 
 
3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného 
právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly 
vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a). 

 

mailto:info@ney.cz

