
 

PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA 

ČESKÉ OBUVNICKÉ A KOŽEDĚLNÉ ASOCIACE  

Jméno a příjmení fyzické osoby nebo přesný název (firmy) právnické osoby:  

 
 

 
 

Přesná adresa bydliště fyzické osoby (sídla u osob zapsaných do obch. rejstříku) nebo sídla (firmy) 

právnické osoby (včetně PSČ):  

 

 

IČO:        DIČ: 

   

Bankovní spojení:      Číslo účtu: 

                              

Tel.:        E-mail: 

Jméno, funkce osoby a datum narození, která bude fyzickou osobu nebo právnickou osobu zastupovat: 

 

Tel.:        E-mail:                           

Přihlašuji se závazně za člena České obuvnické a kožedělné asociace, která je nezávislým, dobrovolným  

a otevřeným sdružením fyzických i právnických osob zabývajících se: 

- vývojem a výrobou obuvi, kožené galanterie a doprovodných sortimentů 

- vývojem, výrobou a aplikacemi sériové a zakázkové ortopedické obuvi a ortopedických vložek 

- prodejem obuvi, kožené galanterie a doprovodných sortimentů 

- zpracováním a prodejem usní, výrobou a prodejem obuvnických a galanterních materiálů, komponentů, dílců  

a dalších doprovodných sortimentů 

- vývojem, výrobou, nákupem a prodejem technologických zařízení pro kožedělný průmysl 

- školící, vědecko-výzkumnou, zkušební a certifikační činností pro uvedené obory s místem působení v České 

republice.  

Česká obuvnická a kožedělná asociace je samostatným právním subjektem. Byla založena v souladu se zákonem 

č. 83/1990 Sb., § 9a) o sdružování občanů v platném znění a v předpisech souvisejících. Stanovy byly upraveny 

podle požadavků zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 

 

Prohlašuji, že jsem seznámen se Stanovami České obuvnické a kožedělné asociace, že s nimi souhlasím  

a přistupuji k nim. K přihlášce přikládám kopii výpisu z obchodního rejstříku (v případě právnických osob nebo 

fyzických osob zapsaných do obchodního rejstříku), případně živnostenského oprávnění či jiného registračního 

dokumentu (v případě fyzických osob nezapsaných do obchodního rejstříku), dokladujícího můj předmět 

podnikání a osoby oprávněné k jednání. 

 

 

 

V    dne 

                            

              podpis osoby oprávněné jednat jménem  

                                                                                               fyzické nebo právnické osoby + otisk razítka nebo 

                                                                                       vypsané obchodní jméno (firma) přihlašujícího se člena 



 

PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA 

ČESKÉ OBUVNICKÉ A KOŽEDĚLNÉ ASOCIACE  

 

Vysvětlivky: 

- u právnické osoby doplní zástupce ke svému jménu funkci ve společnosti, např. jednatel, člen představenstva 

- jedná-li podepisující osoba na základě plné moci, doplní ke svému jménu dovětek „na základě plné moci“ 

- osoba oprávněná jednat za přihlašujícího se člena na základě plné moci je povinna doložit k přihlášce originál 

plné moci udělené jí osobou oprávněnou za člena jednat dle příslušného zápisu v obchodním nebo jiném rejstříku 

či evidenci podnikatelů. 


