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KLIENT 

Příjmení Jméno 
Rodné číslo 

Trvalé bydliště (ulice) PSČ a město 

Korespondenční adresa (ulice) PSČ a město 

Mobilní telefon E-mail 

tímto  žádá  o  provedení  změny  v osobě Klienta,  jenž  je  uveden ve smlouvě  číslo s tím, že do všech práv a povinností  
vyplývajících z této smlouvy vstoupí v plném rozsahu níže uvedená osoba.  

NOVÝ KLIENT 

 fyzická osoba nepodnikatel 

Příjmení Jméno 
Rodné číslo Rodné příjmení 

Trvalé bydliště (ulice) PSČ a město 

Korespondenční adresa (ulice) PSČ a město 

Mobilní telefon E-mail 
Bankovní účet (číslo) kód banky Náhradní telefon 

SOUČASNÝ ZAMĚSTNAVATEL NOVÉHO KLIENTA  
(uvedení zaměstnavatele není povinné pouze pro osoby, jejichž jediným příjmem je starobní nebo invalidní důchod) 

Název zaměstnavatele IČ 

Sídlo zaměstnavatele (ulice) PSČ a město 

Čistý měsíční příjem   
Měsíční výše důchodu 

Čistý měsíční partnera 
Měsíční úhrady závazků 

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE O NOVÉM KLIENTOVI 

Rodinný stav Sociální zařazení Profese Bydlení 

svobodný(á) důchodce nezaměstnaný 
ženatý / vdaná student v domácnosti / mateřské dovolené) 

rozvedený(á) zaměstnanec ve státní správě svobodné povolání 
ovdovělý(á) zaměstnanec v soukromém sektoru dělník / normální pracovník 
druh / družka podnikatel (OSVČ) vyšší / střední manažer 

voják z povolání 
ostatní 

dům / byt v mém vlastnictví bez zástavy 
dům / byt v mém vlastnictví se zástavou  
nájemník ve státním / obecním / družstevním bytě 

nájemník v domě / bytě ve vlastnictví jiné osoby            
u rodičů, u rodinných příslušníků
ubytovna / kolej
jiný způsob bydlení

    Dosažené vzdělání Počet vyživovaných osob Exekuční příkaz / soudní výkon rozhodnutí 

základní vyšší odborná škola   0 -   6 let mám nařízeno 
vyučený(á) bakalářské (BC)   7 - 10 let nemám nařízeno 
střední odborné (bez maturity) magisterské (Ing., Mgr.) 11 - 15 let 
vyučený(á) s maturitou doktorské (PhD) 16 - 26 let 
úplné střední odborné (s maturitou) MBA 
 úplné střední všeobecné 
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Požadované doklady  
  (přílohy žádosti dokládané Novým klientem) 

kopie občanského a řidičského průkazu  
(v případě cizího státního příslušníka musí být na místo občanského průkazu doložen pas a povolení k trvalému pobytu na 
území České republiky)  
potvrzení zaměstnavatele o výši měsíčního příjmu, které není starší 3 měsíců od data jeho vystavení nebo kopie posledního 
rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznání důchodu  

v případě osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) nahrazuje potvrzení o výši příjmu daňové přiznání za poslední uzavřené 
období potvrzené příslušným finančním úřadem včetně všech příloh 

Originál vyplněné a řádně podepsané žádosti včetně jejích příloh zašlete na adresu: 
s Autoleasing, a.s., Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4. 

Čestné prohlášení Nového klienta 

Stvrzuji svým podpisem pravdivost a úplnost všech uvedených údajů na této žádosti i v přílohách a současně prohlašuji, že veškeré údaje, 
které jsem ústně sdělil(a) zástupci Společnosti, jsou pravdivé. Dále prohlašuji, že jsem si vědom(a) důsledků při uvedení nepravdivých údajů, 
zejména skutečnosti, že takovéto jednání může být klasifikováno jako trestný čin nebo může být důvodem  předčasného ukončení smlouvy. 
Prohlašuji, že před vyplněním této žádosti jsem poskytl(a) Společnosti souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to podpisem 
samostatného formuláře nazvaného "Souhlas se zpracováním osobních údajů a použitím rodného čísla". 

Provedení změny klientské smlouvy je v souladu s platným Sazebníkem poplatků společnosti s Autoleasing, a.s. zpoplatněno částkou 
5 000 Kč (poskytnuté plnění je osvobozeno od daně bez nároku na odpočet dle ustanovení § 54 odst. 1 písm. c), zákona 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty.

Podepsáno v 

Datum podpisu 

Podpis Klienta 

Klient 
(hůlkovým písmem)

Podepsáno v 
Datum podpisu 

Podpis Nového klienta 
Nový klient 

(hůlkovým písmem)
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Souhlas se zpracováním osobních údajů a použitím rodného čísla fyzické osoby 

V souvislosti se žádostí o změnu v osobě Klienta ve Smlouvě uzavřené mezi 
původním Klientem a společností s Autoleasing, a.s. souhlasím, aby          
s Autoleasing, a.s., se sídlem Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4, IČO 27089444 
(dále jen „Společnost") za níže uvedeným účelem shromažďovala, zpracovávala a 
uchovávala mé osobní údaje, včetně mého rodného čísla (dále jen „osobní údaje“), 
a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu 
Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských 
informací (dále jen „Informační Memorandum“), dále aby Společnost za níže 
uvedeným účelem mé osobní údaje dále předávala k dalšímu zpracování sdružení 
SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, IČO 69346925 (dále jen „Sdružení 
SOLUS“), které je správcem „Pozitivního registru sdružení SOLUS“ (dále jen 
„Pozitivní registr“) a Registru FO Sdružení SOLUS (dále jen „Registr FO“) k dalšímu 
shromažďování, zpracovávání a uchovávání  v rámci Pozitivního registru a Registru 
FO v rozsahu uvedeném v Poučení o registrech Sdružení SOLUS (dále jen 
„Poučení“). 

Souhlasím také s tím, že Sdružení SOLUS je oprávněno využít při zpracování 
poskytnutých dat služeb zpracovatele či zpracovatelů. Dále vyslovuji svůj souhlas k 
tomu, aby za níže uvedeným účelem Sdružení SOLUS vytvořilo informační soubor 
mých osobních údajů od všech členských společností, případně též společně s 
dalšími mými veřejně dostupnými osobními údaji (např. mé osobní údaje obsažené 
v Insolvenčním rejstříku), a v rámci tohoto informačního souboru mých osobních 
údajů provádělo statistická vyhodnocení mé bonity a důvěryhodnosti, dále k tomu, 
aby sdružení SOLUS za níže uvedeným účelem mé osobní údaje (ve formě 
informačního souboru včetně údajů o statistických vyhodnoceních mé bonity a 
důvěryhodnosti) zpřístupnilo formou on-line dotazů všem oprávněným uživatelům 
(členům sdružení SOLUS) Pozitivního registru a Registru FO, tedy i Společnosti, a to 
vždy v rozsahu a za podmínek uvedeném pro každý z těchto registrů v Poučení. 
Souhlasím rovněž s tím, aby Společnost za níže uvedeným účelem získávala 
informace o mé bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti z Pozitivního registru a 
Registru FO a aby všichni oprávnění uživatelé Pozitivního registru nebo Registru FO, 
kterým byly zpřístupněny mé osobní údaje, tyto používali, a to případně spolu s 
dalšími mými osobními údaji, jež oprávněně zpracovávají. Účelem zpracování mých 
osobních údajů na základě tohoto souhlasu je: 

a) vytvoření souboru informací v rámci Nebankovního registru klientských
informací (dále jen „NRKI“) vypovídajícím o mé bonitě, důvěryhodnosti a
platební morálce; 

b) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a Bankovního
registru klientských informací (dále jen „BRKI“), Pozitivního registru a Registru
FO o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i
opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze
strany oprávněných uživatelů NRKI, BRKI, Pozitivního registru a Registru FO, a
to i opakovaně. Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování
oprávněných uživatelů NRKI a způsob, rozsah a podmínky vzájemného
informování oprávněných uživatelů NRKI a BRKI jsou uvedeny v Informačním
Memorandu. 

c) splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů a jiných obchodů
Společností a ochrana práv Společnosti a ostatních členů Sdružení SOLUS. 

Tento souhlas uděluji na dobu 12 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi 
mnou a Společností byla nebo bude uzavřena smlouva nebo dohoda o postoupení 
práv převzetí povinností (dále jen „Smlouva“), uděluji tento souhlas na dobu jejich 
trvání a na dobu dalších 10 let od splnění veškerých mých finančních závazků z 
uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem 
nahrazujícím splnění, resp. od zániku Smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy 
zaniknou jinak.  

Před podpisem tohoto souhlasu jsem se detailně seznámil s Informačním 
Memorandem, které obsahuje i poučení o mých právech v souvislosti se 
zpracováním mých osobních údajů v rámci NRKI i pro účely vzájemného 
informování se uživatelů NRKI a/nebo BRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební 
morálce jejich klientů a dále s dokumentem „POUČENÍ o registrech Sdružení 
SOLUS“, jehož obsahem je (i) vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro 
Pozitivní registr a Registr FO, (ii) definice dalších mých osobních údajů, které 
mohou vzniknout při zpracování, (iii) popis fungování Pozitivního registru a Registru 
FO, (iv) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k mým osobním 
údajům při jejich zpracování a (v) poučení o mých právech        
(§ 11 a § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění)    
a nárocích (§ 21 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění) v souvislosti se 
zpracováním mých osobních údajů v rámci pozitivního registru SOLUS. Před 
podpisem tohoto souhlasu jsem rovněž byl(a) informován(a), že aktuální znění 
Informačního Memoranda mohu kdykoli získat na informační lince, vývěsce či 
webové stránce www.sautoleasing.cz a webové stránce provozovatele NRKI 
www.cncb.cz a aktuální znění Poučení na informační lince Společnosti nebo jejích 
webových stránkách www.sautoleasing.cz a na informační lince Sdružení SOLUS 
840 140 120 a na webové stránce www.solus.cz. 

Nový klient dále podpisem tohoto souhlasu uděluje souhlas Společnosti                         
k tomu, aby v souvislosti s touto žádostí zpracovávala a uchovávala tyto osobní 
údaje. Nový klient zároveň uděluje souhlas pro použití elektronického kontaktu 
Nového klienta za účelem šíření obchodního sdělení v souladu se zákonem  
č. 480/2004Sb., o některých službách informační společnosti. 

Jako Nový klient souhlasím s tím, aby jakékoliv informace týkající se vztahů mezi 
mnou a kteroukoliv z níže uvedených společností byly přístupné také všem 
ostatním společnostem uvedeným níže. Tyto společnosti jsou zejména oprávněny, 
a to na základě tohoto souhlasu o poskytování informací, takové informace týkající 
se jejich vztahu se mnou zpracovávat, uchovávat a předávat dalším společnostem 

uvedeným níže. Tento souhlas s poskytováním informací se vztahuje na následující 
společnosti (i) s Autoleasing, a.s., (ii) DINESIA, a.s., (iii) Česká spořitelna, a.s. a 
společnosti patřící do FSČS, jejichž aktuální přehled je k dispozici na www.csas.cz, (iv) 
ECB Ceps Holding GmbH, (v) Factoring České spořitelny, a.s., (vi) Kooperativa 
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, (vii) Pojišťovna České spořitelny, a.s. Vienna 
Insurance Group a (viii) Allianz pojišťovna, a.s. 

Nový klient dále dává souhlas České spořitelně, a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62,       
Praha 4, IČ: 452 447 82 k tomu, aby v souvislosti s touto žádostí poskytla Společnosti 
veškeré informace, které o něm má, a to i v případech na které se vztahuje zákonná či 
smluvní povinnost mlčenlivosti.  

Společnost s Autoleasing, a.s. mě seznámila s tím, že nejsem povinen poskytnout 
Společnosti jakékoliv údaje o své osobě a jsem oprávněn odmítnout poskytnutí těchto 
údajů. Jestliže jakékoli osobní údaje poskytuji, činím tak zcela dobrovolně. Dále jsem 
byl seznámen s následujícími skutečnostmi: (i) mám právo přístupu ke svým osobním 
údajům, které Společnost nebo kterákoli výše uvedená společnost zpracovává, (ii) 
mám právo požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů za přiměřenou 
úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace, (iii) mám 
právo na opravu svých osobních údajů, které Společnost nebo výše uvedené 
společnosti zpracovávají. 

Souhlas s pořízením a uchováváním kopie občanského průkazu / cestovního dokladu 

V návaznosti na souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji v souvislosti s touto 
žádostí, jako držitel(ka) občanského průkazu (cestovního pasu) Společnosti     
souhlas s pořízením a uchováváním kopie mého občanského průkazu (cestovního 
dokladu) v souladu se z. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech a zákona    
č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech pro účely identifikace podle příslušného 
zákona (např. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorizmu, v platném znění), jakož i pro účely uvedené v 
souhlasu se zpracováním osobních údajů, který jsem Společnosti udělil(a). 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a použitím rodného čísla člena statutárního 
orgánu Nového klienta, resp. oprávněné osoby, jednající jménem Nového klienta 

V souvislosti se žádostí o změnu v osobě Klienta ve shora uvedené smlouvě souhlasím 
tímto, jako člen statutárního orgánu Nového klienta, resp. jako oprávněná osoba s tím, 
aby Společnost shromažďovala, zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje, včetně 
rodného čísla, jež jsou uvedeny v této žádosti ve znění jejich příloh a to za účelem 
vyhodnocení této žádosti a následného plnění Smlouvy. Tento souhlas je udělen za 
obdobných podmínek a na stejnou dobu jako je uvedeno v předchozích bodech u 
souhlasu fyzické osoby se zpracováním osobních údajů a použitím rodného čísla.  
Souhlasím s poskytnutím svého rodného čísla také v souladu se zákonem č. 133/2000 
Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů v platném 
znění. 

Nový klient prohlašuje, že  JE /  NENÍ politicky exponovanou osobou podle § 4, 
odst. 5, zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu. Politicky exponovanou osobou se pro účely zákona 
rozumí: 

a) fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností, jako je
například hlava státu nebo předseda vlády, ministr, náměstek nebo asistent
ministra, člen parlamentu, člen nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného
vyššího soudního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze
použít opravné prostředky, člen účetního dvora, člen vrcholného orgánu centrální
banky, vysoký důstojník v ozbrojených silách nebo sborech, člen správního,
řídicího nebo kontrolního orgánu podniku ve vlastnictví státu, velvyslanec nebo
chargé d'affaires, nebo fyzická osoba, která obdobné funkce vykonává v orgánech
Evropské unie nebo jiných mezinárodních organizací, a to po dobu výkonu této
funkce a dále po dobu jednoho roku po ukončení výkonu této funkce, a která (i)
má bydliště mimo Českou republiku, nebo (ii) takovou významnou veřejnou funkci
vykonává mimo Českou republiku, 

b)  fyzická osoba, která (i) je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu manželském,
partnerském anebo v jiném obdobném vztahu nebo ve vztahu rodičovském, (ii) je
k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu syna nebo dcery nebo je k synovi nebo
dceři osoby uvedené v písmenu a) osobou ve vztahu manželském (zeťové,
snachy), partnerském nebo v jiném obdobném vztahu, (iii) je společníkem nebo
skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného
obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, jako osoba uvedená
v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém
podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo (iv) je skutečným
majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného
právního uspořádání podle cizího právního řádu, o kterém je známo, že bylo
vytvořeno ve prospěch osoby uvedené v písmenu a). 

Podepsáno v 
Datum podpisu 

Podpis Nového klienta 
Nový klient 

(hůlkovým písmem)

http://www.sautoleasing.cz/
http://www.cncb.cz/
http://www.sautoleasing.cz/
http://www.solus.cz/
http://www.csas.cz/
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Potvrzení vydané zaměstnavatelem pro společnost s Autoleasing, a.s. 

Zaměstnavatel  
(obchodní název) 

      

IČO       

se sídlem       

Potvrzujeme, že pan(í) 
 

jméno a příjmení                  

rodné číslo            

trvale bytem       

je naším zaměstnancem 
 

od       

na pozici       

má průměrný čistý měsíční příjem       

a je zaměstnán na dobu určitou / neurčitou* 

* nehodící škrtněte 

Ze mzdy jsou prováděny  
srážky na základě soudního rozhodnutí        

splátky na poskytnuté půjčky        

jiné srážky        

 
 
 
 
 
 

Potvrzujeme, že pracovník není ve zkušební době a není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru. 
 
 

Podepsáno v         

Datum vystavení          

  
  

Podpis     

Jméno a příjmení         

Funkce         

Kontaktní telefon         
   razítko zaměstnavatele 
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