
ČESKÁ ASOCIACE ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD A AKVÁRIÍ, Z.S.
se sídlem Masarykovo nám. 261, 398 11 Protivín, IČO 04170172,

spisová značka L 8158 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

PŘIHLÁŠKA DO SPOLKU
ČESKÁ ASOCIACE ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD A AKVÁRIÍ, Z.S.

se sídlem Masarykovo nám. 261, 398 11 Protivín, IČO 04170172,
spisová značka L 8158 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

(dále jen „Spolek“)

Mám zájem stát se členem Spolku a podle stanov splňuji podmínky (označte ☒)

Svým podpisem stvrzuji, že 
a) jsem se seznámil/a a souhlasím s platnými stanovami Spolku, jehož členem se chci stát.
b) v  případě vzniku mého členství budu plnit veškerá práva a povinnosti člena Spolku, budu se aktivně 

podílet na spolupráci a naplňování cílů Spolku a budu se řídit stanovami Spolku, se kterými jsem se 
seznámil/a, stejně tak, jako rozhodnutími orgánů Spolku.

c) budu respektovat rozhodnutí předsedy výboru nebo výboru, kteří rozhodují o mém členství.

V ________________________________  dne _________________  

 _________________________________ 
 (jméno příjmení / název právnické osoby 
 a jméno, příjmení statutárního orgánu) 
 (podpis) 

1Řádným členem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která splnila následující podmínky: 1) je držitelem platné 
licence pro provozování zoologické zahrady podle zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách o provozování zoologických 
zahrad, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň 2) úspěšně odchovala alespoň jeden ohrožený živočišný druh 
(ohrožený druh dle klasifikace IUCN – vulnerable, endangered, criticaly endangered)

2Členem čekatelem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která čestně prohlásí, že do 2 let požádá o licenci 
k provozování zoologické zahrady podle zákona č. 162/2003 Sb., NEBO je držitelem platné licence pro provozování 
zoologické zahrady podle uvedeného zákona, ale neodchoval zatím žádný ohrožený druh.

Jméno, příjmení /  
název právnické osoby

Datum narození / IČO

Trvalého bydliště / sídlo

Korespondenční adresa  
(je-li odlišná od adresy trvalého bydliště / sídla)

Telefon

E-mailová adresa

řádné členství1 nebo čekatelského členství2
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