
Název firmy: 1) 5) IČO: 1) 5)

............................................................................................................................................................................................... ...............................................................
Sídlo: 1) 5) DIČ: 1) 5)

............................................................................................................................................................................................... ...............................................................
Email: 7) Telefon: 7)

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

A. STATUTÁRNÍ ORGÁN / PROKURISTA 2)

Titul, jméno, příjmení: 1) 5)    Rodné příjmení: 5)

.............................................................................................................................................................................................. ................................................................
Rodné číslo: 3) 5) Číslo OP / CP: 2)

............................................................................................................................... ...............................................................................................................................
Adresa bydliště 5)

Ulice, č. p./č. or., PSČ, město:     Země:
.............................................................................................................................................................................................. ................................................................

B. STATUTÁRNÍ ORGÁN / PROKURISTA 2) 4)

Titul, jméno, příjmení:    Rodné příjmení:
.............................................................................................................................................................................................. ................................................................
Rodné číslo: 3) 5) Číslo OP / CP: 2)

............................................................................................................................... ...............................................................................................................................
Adresa bydliště 5)

Ulice, č. p./č. or., PSČ, město:     Země:
.............................................................................................................................................................................................. ................................................................

C. STATUTÁRNÍ ORGÁN / PROKURISTA 2) 4)

Titul, jméno, příjmení:    Rodné příjmení:
.............................................................................................................................................................................................. ................................................................
Rodné číslo: 3) 5) Číslo OP / CP: 2)

............................................................................................................................... ...............................................................................................................................
Adresa bydliště 5)

Ulice, č. p./č. or., PSČ, město:     Země:
.............................................................................................................................................................................................. ................................................................

Podpisem žádosti beru na vědomí, že v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, v platném znění, mám nárok  
na výpis za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na pořízení takového výpisu. Informace o sazbách jsou uvedeny v ceníku.

V Dne Podpis žadatele/žadatelů: 1)

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

  osobně

  poštou

  datovou schránkou 6)   
                                                     označení datové schránky

1) vyplňte dle zápisu v obchodním rejstříku či v jiné příslušné evidenci
2) nehodící se škrtněte
3)  poskytnutí rodného čísla je dobrovolné, nicméně přispěje ke zrychlení zpracování žádosti
4) vyplňte pouze pokud jednají všechny osoby společně
5) povinný údaj k vyplnění; kombinace povinných údajů představuje spolehlivou identifikaci v Nebankovním registru klientských informací (NRKI) a registru REPI, která umožňuje snadné a efektivní zpracování  
 Vaší žádosti s maximální eliminací možné záměny, proto není možné poskytnout Vám výpis z NRKI a REPI, aniž by byly všechny povinné údaje vyplněny
6) Výpis z registrů získáte datovou schránkou pouze za předpokladu, že je žadatel osobně jediným statutárním orgánem
7) Vyplňte v případě, že žádáte datovou schránkou pro zaslání platebního odkazu emailem

ŽÁDOST O VÝPIS
PRÁVNICKÁ OSOBA

IDENTIFIKACE ŽADATELE

TYP VÝPISU ZPŮSOB PŘEDÁNÍ VÝPISU

Ž
A

D
A

T
E

L

Údaje ověřil Poplatek

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

Žadatel potvrzuje převzetí Výpisu z NRKI nebo REPI. 
Dne Podpis žadatele

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

TATO ČÁST JE URČENA PRO VYPLNĚNÍ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI OSOBNĚ V KLIENTSKÉM CENTRU

OP
ER

ÁT
OR

  Výpis z Nebankovního registru klientských informací (NRKI)

  Výpis z evidence exekucí

  Výpis z Registru platebních informací (REPI)
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