
Oznámení změn ve složení vedoucího orgánu 
 

 

 
Referenční číslo:  .................................................  

Datum:  .................................................................  

ŽADATEL:  

Název žadatele:  

Adresa:  

(Kontaktní údaje určené kontaktní osoby) 

Jméno:  

Telefonní číslo:  

E-mail:  

ADRESÁT ŽÁDOSTI: 

Členský stát:  

Příslušný orgán:  

Adresa:  

(Kontaktní údaje určeného kontaktního místa) 

Adresa:  

Telefonní číslo:  

E-mail:  

Vážená paní/Vážený pane [doplňte příslušné jméno], 

v příloze předkládáme požadované oznámení v souladu s článkem 2 prováděcího nařízení Komise 
(EU) 2017/1945, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, 
šablony a postupy pro oznamování či poskytování informací podle čl. 7 odst. 5 směrnice 2014/65/EU 
za účelem zajištění jednotlivých podmínek uplatňování čl. 7 odst. 2 uvedené směrnice. 

— Osoba odpovědná za vypracování žádosti:  

Jméno: 

Funkce/pozice:  

Telefonní číslo: 

Fax (Je-li k dispozici):  

E-mail: 



Člen (členové), jehož (jejichž) působní ve vedoucím orgánu končí 

Člen 1 

Jméno  .....................................................................................................................................................  

Kontaktní údaje (telefon, e-mail, adresa)  ...............................................................................................  

Pozice  .....................................................................................................................................................  

Datum ukončení funkce ve vedoucím orgánu  ........................................................................................  

Důvody ukončení funkce ve vedoucím orgánu  ......................................................................................  

Člen 1 

Jméno  .....................................................................................................................................................  

Kontaktní údaje (telefon, e-mail, adresa)  ...............................................................................................  

Pozice  .....................................................................................................................................................  

Datum ukončení funkce ve vedoucím orgánu  ........................................................................................  

Důvody ukončení funkce ve vedoucím orgánu  ......................................................................................  

Člen n 

Jméno  .....................................................................................................................................................  

Kontaktní údaje (telefon, e-mail, adresa)  ...............................................................................................  

Pozice  .....................................................................................................................................................  

Datum ukončení funkce ve vedoucím orgánu  ........................................................................................  

Důvody ukončení funkce ve vedoucím orgánu  ......................................................................................  

Nový člen (členové) vedoucího orgánu 

Člen 1 

Jméno  .....................................................................................................................................................  

Kontaktní údaje (telefon, e-mail, adresa)  ...............................................................................................  

Pozice  .....................................................................................................................................................  

Profesní zkušenosti a jiné relevantní zkušenosti ....................................................................................  

Vzdělání a příslušná odborná příprava  ..................................................................................................  

Seznam zastávaných výkonných a nevýkonných řídicích funkcí v jiných subjektech  ...........................  

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

Datum nástupu do funkce  ........................................................................................................................  

[Informace uveďte přímo zde nebo vysvětlete, jak budou poskytnuty, nebo uveďte odkaz na příslušné 
přílohy, které tyto informace obsahují.] 



Člen n 

Jméno  .....................................................................................................................................................  

Kontaktní údaje (telefon, e-mail, adresa)  ...............................................................................................  

Pozice  .....................................................................................................................................................  

Profesní zkušenosti a jiné relevantní zkušenosti ....................................................................................  

Vzdělání a příslušná odborná příprava  ..................................................................................................  

Seznam zastávaných výkonných a nevýkonných řídicích funkcí v jiných subjektech  ...........................  

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

Datum nástupu do funkce  ........................................................................................................................  

[Informace uveďte přímo zde nebo vysvětlete, jak budou poskytnuty, nebo uveďte odkaz na příslušné 
přílohy, které tyto informace obsahují.] 

Úplný aktuální seznam členů vedoucího orgánu 

 

Jméno Pozice Datum nástupu do funkce 

   

   

   

   

   

   
 

Předložte prosím: 

— Zápisy z valných hromad s potvrzením jmenování nových členů vedoucího orgánu 

— Zápisy ze zasedání vedoucího orgánu s potvrzením jmenování nových členů 

 


