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USNESENÍ
Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Jitkou Miňovskou v právní věci

navrhovatele: Masarykovo demokratické hnutí, IČO 002 71 241
 Na příkopě 852/10, Nové Město, 110 00 Prahasídlem

 JUDr. CHRISTIAN CHODĚRA, advokát,zastoupeného
 Malá Štěpánská 2033/8, Nové Město, 120 00 Praha 2sídlem

o návrhu na zápis změny do spolkového rejstříku

takto:

 

I. V spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 918

se vymazává

Název
Masarykovo demokratické hnutí

Sídlo
Na příkopě 852/10, Nové Město, 110 00 Praha

Status spolku
Neaktivní spolek podle § 125a zákona č. 304/2013 Sb.

se zapisuje

Název
Masarykovo demokratické hnutí z.s.

Sídlo
Senovážné náměstí 978/23, Nové Město, 110 00 Praha 1

Účel
Sdružování fyzických a právnických osob usilujících o to, aby etické, humanitní a demokratické
ideje T. G. Masaryka se staly základem i součástí politiky státu a života občanů.

Název nejvyššího orgánu
Sněm

Statutární orgán
předseda spolku
Prof. Dr. JOSEF DOLISTA, Ph.D., dat. nar. 20. března 1954, r.č. 540320/1925
J. Opletala 835/49, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice
Den vzniku funkce: 10. září 2021

Počet členů
1

Způsob jednání

Předseda spolku zastupuje spolek samostatně.

Shodu s prvopisem potvrzuje Irena Doležalová



 v. r.
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Předseda spolku zastupuje spolek samostatně.

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

 

II. Navrhovateli se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 2.000,--Kč, po právní moci tohoto
rozhodnutí, přičemž navrhovatel rejstříkovému soudu sdělí, číslo účtu pro vrácení daného
soudního poplatku.

 

Odůvodnění

 

ad II.

1. Navrhovatel se návrhem došlým soudu dne  9.11.2022, Fj 427944/2022,   domáhal provedení
zápisu změny u výše uvedeného spolku, do veřejného  rejstříku.

 

2. Na návrh navrhovatel vylepil kolkové známky v celkové hodnotě 2.000,--Kč.

 

3. Dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. j) zákona č. 549/1991 Sb., je zápis údajů o spolku nebo jeho
změny  do veřejného rejstříku osvobozen od poplatku.

 

4. Vzhledem k tomu, že jste dne 9.11.2022, Fj 427944/2022, na návrh vylepili kolkové známky ve
výši 2.000,-- Kč, soud vrací soudní poplatek ve výši 2.000,--Kč,    dle ust. § 10 odst. 1 zák. č.
549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění.

 

5. Soudní poplatek ve výši 2.000,--Kč, bude navrhovateli vrácen po právní moci tohoto usnesení,
přičemž navrhovatel rejstříkovému soudu sdělí číslo účtu pro vrácení daného poplatku, jak je
uvedeno ve výrok II. shora..

 

 

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k  Vrchnímu
soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.
 
Praha 10. listopadu 2022

 
 
Jitka Miňovská
vyšší soudní úřednice

Shodu s prvopisem potvrzuje Irena Doležalová
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