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Přihláška ke členství v Národní kanceláři POPAI CENTRAL EUROPE 
se sídlem Hradec Králové, Pod lesem 132, PSČ 500 11 
 
Společnost ……………………………………………………………………………………………………………………………..… 
Sídlo ..………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
IČO……………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
DIČ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
Zápis v OR………….……………………………………………………………………………………………………………………… 
Zastoupená - Jméno a příjmení  
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Funkce………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Společnost potvrzuje, že splňuje dle stanov Národní kanceláře POPAI CENTRAL EUROPE následující 
podmínky:  
• poskytuje  nebo využívá špičkové služby v oboru retailu, 
• podniká slušně, čestně a způsobem, který neohrožuje a nezlehčuje pověst asociace POPAI a jejích členů 

v souladu s Etickým kodexem POPAI CE, 
• je činná v oboru retailu již nejméně dva roky, nebo se transformovala 100% ze 

společnosti již existující  více než 3 roky, 
• je schopna uvést alespoň čtyři vlastní dokončené projekty, 
• dosáhla obratu nejméně 12 mil Kč za předcházející rok, 
• má nejméně 5 zaměstanců.  
 
Společnost dále prohlašuje, že: 
• jsou jí známy stanovy Národní kanceláře POPAI CE v platném znění, 
• uvedla v přihlášce pravdivé údaje,  
• bude oznamovat Národní kanceláři POPAI CENTRAL EUROPE bez zbytečného odkladu všechny změny 

v údajích uvedených v této přihlášce,   
• bere na vědomí, že členství začíná od data schválení Radou POPAI CE a uhrazení členského příspěvku.  
 
Společnost současně bere na vědomí tyto podmínky zrušení členství dle stanov Národní kanceláře POPAI 
CENTRAL EUROPE v platném znění:  
• O vyloučení z Národní kanceláře rozhoduje Rada Národní kanceláře, a to zejména z důvodů neplnění 

povinností člena. Neplacení jakýchkoliv finančních povinností může být důvodem k vyloučení až po marném 
uplynutí dvou měsíců od odeslání písemné upomínky. Vyloučený člen se může odvolat k Rozhodčí komisi, 
která přezkoumá důvody vyloučení a vydá konečný verdikt. 

• Členství zaniká dnem doručení písemného nebo elektronického sdělení člena o vystoupení na adresu sídla 
Národní kanceláře nebo dnem rozhodnutí Rady o vyloučení. Člen, jehož členství zaniklo, nemá nárok na 
vrácení uhrazeného členského příspěvku a zánik členství nemá vliv na povinnost uhradit členský příspěvek za 
každý započatý rok členství.  

 
Datum: 
 
 
…………………………………………………………………… 
Podpis 


