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Notářský zápis
sepsaný dne dvacátého šestéhočenence roku dva tisíce třináct, t:.26.0'7.2013, mnou JUDr.
Janou Vaňkovou, notářkou l,Praze. l,notářské kancelráři na adrese Radlická 663/28, Smíchov,

Učastník:

Nadačnífond J&T, se sídlem Praha 8, Polrřežní297l14,PSČ 186 00, identiíikačníčíslo

62 524 (dále téžjen ,,Nadační fond"), zapsaný v nadačnímrej stříku vedeném Městským
soudem v Praze, ve vložce 527, oddíl N, se dnem zápisu 24, óewna 2004
jehož jménem jedná jako jeho zmocněnec na základě plné moci datované dnem O4.07 .2013
paní Mgr. Herrrieta Fialová, advokátka, se sídlem Dejvická 46, Bubeneč, 160 00 Praha 6,
zapsaná v seznamu usazených evropských advokátů vedeném Českou advokátní komorou
pod č. 50143, identifikační čis1o 736 30 420, která prohlašuje, že zálmy zmocněnce a
zmocnitele nejsou ve vzájemnóm rozporu, že plná moc byla udělena osobou způsobilou
k právním úkonůma oprávněnou jednat za správní radu jménem Nadačníhofondu, že
platnost předmětné plné moci k dnešnímu dni nevypršela a že plná moc nebyla odvolána ani
vypovězena a že její oprávnění jednat za tohoto účastníkanení omezeno jinak než citovanou
plnou mocí.
(Plná moc datovaná dnem 04.07.2013 je přílohou číslojedna tohoto notářského zápisu). ----271,

]

l
l
)

Totožnost a existenci účastníkajsem ověřila z výpisu z vložky 52'/, oddi| N, nadačního
rej stříku vedeného Městským soudem v Praze, vyhotoveného dne 25.01.2013 zákonem
definovaným pořizovatelem převedením výstupu z informačníhosystému veřejné správy
z elektronické podoby do podoby listinné pod pořadovým číslemV 535l2OI3.
Přítomná paní Mgr. Henrieta Fialová, jejížtotožnost byla zjištěna z předloženého úředního
prukazu, prohlašuje: ,,Jsem způsobilá k právním úkonům, účastníkk dnešnímu dni existuje a
je tedy způsobilý k právním úkonůma není mi známa skutečnost, že by proti Nadačnímu
fondu nebo proti členůmjeho správní rady bylo vedeno nebo zahájeno trestní řízeni ve
smyslu ustanovení zžkona č. 4I8/2011 Sb. o trestní odpovědnosti prár,nických osob.'1---------

Výše uvedený účastníkzakládá jako jediný zakladatel ve smyslu ustanovení zál<ona č.
24811995 Sb, o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů (dále jen ,,ZOPS") ve znění pozdějšíchprávních předpisů, obecně

prospěšnou společnost Zakládací listinou v nížeuvedeném zněni: ------------

ZAKL^DACi LISTINA

obecně prospěšné společnosti ve smyslu ustanovení zák. č,248l1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen ,,ZOPS")
(dále jen ,,ZakJádaci lisíina")

čÁsr r

ZAKLÁDNÍ USTANOVENÍ

strana druhá,

čt. t.
Zakladatel společnosti

1.

Jediný zakladatel: \adačni :ond .I&T. se sídlem Pobřežní 297114, 186 00 Praha 8" IČ:
21162524 (dále jen ,.\adačnífond" nebo .,Zakladatel").

Z.

Zak|adatel jedná do vzniku obecně prospěšnéspolečnosti ve všech věcech souvisejících s
jejím vznikem.

3.

Zakladateli Společnosti náleží prár,a a por inrrosti stanovené obecně závaznými právnimt
předpisy (zejména ZOPS) a touto Zakládací listinou.

4.

Zakladatel je oprávněn zejmena: ------------------(a) navrhovat řediteli
správní radě spolupráci

a

organizacemi, které by mohly přispět
Společnosti;

>Ť

k

státními i nestátními
naplňováni obecně prospěšných cilů

s jinými

(b) ifi;;;;;';l informace o činnosti orgánů Společnosti;
(c) schvalovat změny Zakládaci listiny; ------------(d) vyžadovat posky.tnuti potřebných informací a vysvětlení od členůsprávní a,/nebo
dozorči rady;
(e) nahlížet do obchodních, účetníchajiných dokladů Společnosti;
(í) účastnitsejednání orgánů Společnosti;
(g) jmenovat a odvolávat členy správní a dozorčírady Společnosti;
(h) podat soudu návrh na zrušeníSpolečnosti a na následnou likvidaci z důvodů,které
stanovi zops.

cl. II.

Název, sídlo, doba trvání, majetkový vklad

{

1.

Název společnosti zní: KRUH RODINY, o,p.s,
(dále jen,,Společnost")

2.

Sídlem Společnosti je: Praha.

3.

Společnost byla založena na dobu neurčitou.

.1. spoiečnost byla založena bez majetkového vkladu.
Cl. III.
Druh obecně prospěšných služeb

1.

Drrrh obecně prospěšných služeb, které bude Společnost poskl.tovat:

a) Vj,chova a
b)
c)

vzdělávrirrí třetích osob, zejména odbomiků na sociální oblast. zaměřené
především na pomoc fyzicky a mentálně postiženým dětem, dětem nemocným, sociálně
slabým a ohroženým. ---Organizace kampaní na podporu a péčio ohroženéděti a rodiny.
Zaj išťovanívýzkumu v oblasti náhradní rodinné péče.

stíana třetí.

2.

Druh obecně prospěšrrl c:

s_

_zc: :: _z:

::,.

.

::ler en či změněn rozhodnutím Zakladatele.

C,{ST

2

ZDRoJE SPoLEČ\osTI,
PODMíNKY POSKYTO\,.i\í osrcxĚ PROSPĚšNÝCH SLUžEB
Cl. I\,.
Zdroje společnosti

1.

Společnost získává prostředk1, pro sr oji činnost zejména: ----

-

ve fotmě darů od Zakladatele a od dalších prál,nických a fyzických osob, -----------r-ýstar,. galerijní činnosti, pořádání loterií, tombol,
kultumích, společenských, sportovních. vzdělávacích a obdobných akci pořádaných v

jako výnos z veřejných sbirek.

souladu s platnými právními předpisy,
formou grantů od tuzemských i zahraničníchsubjektů,
iako jiné přijmy v souladu s platnými právními předpisy.

§

Cl. v.
Používánímajetku společnosti

1. Majetek

Společnosti lze polžiípouze v souladu s účelema podmínkami stanovenými v
této Zakládací listině k poskltování obecně prospěšných služeb, finančnímuzajištění
činnosti Společnosti a krytí nákladů souvisejících sjejí správou, k výplatě odměn za práci
pro Společnost a k náhradám cestovních výdajů podle platných předpisů.

čt. vt.

Obecné podmínky poskytování obecně prospěšných služeb, dop|ňkové činnosti
1.

-)

Společnost poskytuje své služby za předem stanovených podmínek, které jsou rovné pro
r,šectny uchazeče.

Krorně obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla založena, Společnost může
l,r,konávat i jiné činnosti, a to za podmínky, že touto čirrrrostíbude dosaženo účinnějšího
vvužitímajetku Společnosti a nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně
prospěšnlch clužeb. ----------

Y rámci svých hlavních a doplňkových činnostíbude Společnost vykonávat mimo jiné i
čirrnosti náležeiíci do živnosti volné,,Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až
_1 zákona č. 455l1991 Sb., živnostenský zákon v platném znění". ----------

čl. vu.

Zvláštní podmínky poskytování jednot|iqých obecně prospěšných služeb
1.

Služb1, dle čláLnku III. odstavec 1. písmeno a) jsou poskytovány podle plánu vzdělávacích

a výchovných aktivit, kte{i přij ímá svým rozhodnutím ředitel Společnosti po konzultaci
se správní radou. Plán vzdělávacích aktivit Společnost vhodným způsobem zveřejní. Plán

Strana čtl,ná.
zdelár acich ďiil :: :.. . :;,_.: . .:
skupinu. datum a mls:L. kon:ru.
r

1.

ze':ljnl

druh a popis dané vzdělávací aktivity, cílovou

Služb1. die článku lll, t-,,jsi:r E; i. pismeno b) jsou zaměřeny na všestrannou podporu
jinjch než ústar.nich 1brem peče e) r_lfu.ožené děti. Tato podpora zahmuj e informačni
kampaně. poradenstl,í a prllpagaci těchto tbrem péčeo ohrožené děti. Bližšíobsah
kampaně specifikuje sljm roáodnutim ředitel Společnosti po konzultaci se správní radou.

čÁsr:

ORGÁNY SPOLEČNOSTI
čt. vIu.
Výčet orgánů Společnosti

t

1,

Orgán1, Společnosti jsou ředitel, správní rada a do

zorči rada.

čl rx.

Ředitel

1. Ředitel je

statutámím orgánem Společnosti, jenž řídíčinnost Společnosti a jedná jejím

lmenem.

]. Při

unkčníobdobr řediteIe je tiíleté,
Reditel nen-rúžeblr členem správni rady ani dozorčírady, je však oprávněn se zúčastnit
jednání sprár,ní radr, a dozorčírady s hlasem poradním.
t,, Ředitei r vkonár,á funkci ve smluvním poměru. odměna ředitele za výkon funkce ředitele
Sptllečnosti _je stanovena individuálně smlouvou mezi ředitelem a Společností.Tuto
lmlour-u uzar,írá jménem společnosti správní rada,
Reditei je povinen vykonávat svou funkci s péčířádného hospodáře a zachovávat
nlče nlir ost o důr,ěmých informacích a Skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo
zFusLrbit Společnosti škodu.
:. L'o,..nr tvkajícíse l-ztahu ředitele ke Společnosti činísprávní rada.

].
i

L

založeníSpolečnosti jmenuje prvního ředitele Zakladatel. Ředitelem (ředitelkou)
Společnosti je při založeníSpolečnosti jmenována:
\'ěra Neckářor,á. dat. nar.:14.05.1985, s bydlištěm: Nad Košinkou 984/5, 18000Praha8.
Dalši ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Správní radaje rovněž oprávněna odvolat
pn,ního ředitele (ředitelku) Společnosti, jmenovaného při založeúSpolečnosti.

I-

čt. x.

působnost ředitele

ŘeJitel rozhoduje ve všech záležitostech týkajícíchse Společnosti, které nej sou právnimi
:iedpis1, nebo touto Zakládaci listinou svěřeny do kompetence Zakladatele, správni nebo
j.lzorčírady,
Sprár,ní rada je oprávněna ve smlouvě uvedené .r, Čt. tX, bodu 6., nebo jiným vhodným
zpusobem upravit způsob výkonu funkce ředitele ve vztahu k vnitřním záležitostem
Společnosti.

Strana pátá.

Cl. \I.
Sprár,ní rada

1,

Sprái,ní rada dbá na zachor,ání účelu.pr.l kiery b1-la Společnost založena, a na řádné
hospodaření s jejím majetken

J.

Správní rada má 3 (tj. slovy: tři ) člen; . ktefi j sou jmenováni Zakladatelem,

Prvními členy správní rady b1,,li jmenol áni;
Marie Oktábcová, dat, nar. 23.08.1978, s b} dlištěm Čisovice 107,252 04,
Monika Veselá, dat. nar.31.01.1980, s b.vdlištěm Ji\ovská 431123,I4200 Praba 4, ----"
Helena Svárovská, dat. nar. 02.05.1915, s b},dlištěm U Irtenského Sadu 9, 170 00 Praha 7
Holešovice,
Fr-rnkčníobdobí člena správní rady je tříleté.Skončí-lifunkčníobdobí kteréhokoli člena

správní rady, jmenuje ZŇtadate| nového člena na tříleté funkčníobdobí. Funkci člena
sprál,ní rady lze zastávat opakovaně. Funkce člena správní rady je neslučitelná s funkcí
ředitele a/nebo člena dozorčírady Společnosti.

-i.

Sprál,ní rada volí ze svého středu předsedu, ktený svolává a řidí j ednáni správní rady.
Správní rada je usnášeníschopná, jsouJi přítomny alespoň dvě třetiny jejích členů,tj. dva
členovésprávní rady. K rozhodnutí správní rady je nutný souhlas nadpolovičnívětšiny
hlasů přítomných členů.Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, jeJi přítomen. Pokud
předseda správní rady není přítomen, musí b}t rozhodnutí správní rady přijato
jednomyslně. ---

5.

Sprár,ní rada zasedá nejméně 2x ročně. Předseda svolá správní radu vždy na žádost
alespoň dvou členůsprávní rady nebo na žádost Zakladatele Společnosti. Správní rada je
oprár,něna přij ímat i tzv. rozhodnutí,.per rollam", tj. rozhodnutí mimo zasedání správní
rad.v. Podmínkou pro takový postup je souhlas všech členůsprávní rady. K přijetí
rozhodnutí ,,per rollam" postačuje komunikace za polžiti e-mailu. Rozhodnutí ,,per
rollam" bude zaneseno do zápisu z nejbližšíhozasedání správní rady,

L

Členstr,ír,e správní radě zaniká:
. upl},nutím funkčníhoobdobí
r úmrtím-----. odstoupením -o o.:lr-oláním -----

-.

O tTdvolání člena správní rady rozhoduje Zak|adaíel:
(J} porušil-Ii závažnj,rn způsobem nebo opakovaně ZOPS nebo Zakládaci listinu; -------tb) ptlškodíJi dobré jméno Společnosti; nebo --------lcl přestal-li splňovat podmínky pro výkon členstvíve správní radě stanovených ZOPS; ,:.,,
.:
dtr jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvoliiní dozvěděl, nejpozději však do
šesti n-rěsícůode dne, kdy tento důvod nastal.
Č]enor-ésprávní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčířádného hospodáře a
z3cho\ á\ at mlčenlivost o důvěmých informacích a skutečnostech, jejichž prozrazeni by
n!rh]o způsobit Společnosti škodu, -------------

strana šestá.

9. Za

správní radu jednají nar-enek a podepisuje

\žd\ 1 (tj, jeden) člen správní rady,

čt. xtt.

Púsobnost sprár,ní rady

1. Správní rada vydává předchozí souhlas

písemnou formou k právnímu úkonu ředitele,

kterým Společnost:
(a) ňabývá, zcizuje nebo zaíéžljenemor itou věc;
břemeno nebo předkupní prál o, jejíž
zřizuie věcné břemen
tou véc. zřizuje
zcizuje movilou
1b,1 nabývá nebo
rw, --------- . ---- _ --.---l-----_100.000,- Kč;
než 1(-,U.V\,\J,vy§§r ltvz
hodnotaje vyšší
noonolaJe
(c) nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo_průmyslová práva;
nebo nepeněžitý majetek do této
iái "*iaaa jinou právnicko,, orob., a vkládá peněžitý
právnické osoby,

Vydání nebo nevydání předchozího souhlasu k právním úkonůmdle odstavce 1 tohoto
článku je povinna správní rada oznámtt do 7 dnů ode dne jeho vydáni řediteli a dozorči
radě. --------------------_

)

Správní rada nevydá dle odstavce 1 tohoto článku předchozí souhlas k právnímu úkonu,
jestliže by jím bylo ohroženo plnění úkolůSpolečnosti nebo jestliže odporuje §4 odst, (3)

ZoPS

l.

správni rada schvaluje:
(a) rozpočet Společnosti;
zprávl Společnosti;
1b; iádnou a mimořádnou účetnízávěrku a výročni
(c) předmět doplňkových óinností.
Správní rada rozhoduje o: ---------------obecně prospěšnou
1á) zrušeníSpolečnosti; v rozhodnutí o zrušeníSpolečnosti určí
společnost, na kterou se převede likvidačnízůstaiek;
(b ) přechodu práv a povinnosíí zak|adatele stanovených zops na jinou osobu, zanikneJi
ZakladaLel bez právního nástupce.

I
_.

sprár.ní rada můževydat statut společnosti, kteqi upraví podrobnosti její činnosti; správni
rada schr aluje změnu statutu Společnosti, byl-li vydán.

čl xrrr.

Dozorči rada

,,

D.rztlrčírada je kontrolním orgánem Společnosti.

]

J..z.lrči rada má 3 (tj. slovy: tři) členy
?:, rínli členy dozorčírady byli jmeno vanl:

,_r::Jiej Popelka, dat. nar. 1.5, 1978, s bydlištěm Malkovského 598, 199 00 Praha

9,

-----__

\1:,oš Badida, dat. nar. 22.10.197I, s bydlištěm Nad Akáty 1600117,148 00 Praha 4
a._nrJIlce_

Len}ia Sudová, dat. nar. 11.8.1978. s b1,,dlištěm Káranská27819,108 00 Praha 10. ---------

strana sedmá,
Č|9ny dozore! rad.' jnlenuje a trJl t.]ár á Zakiadatel, Funkčníobdobí členůdozorči
rady je
třileté. Funkci člena dozorči radr ]ze zastárat opakor.aně. Funkce člena dozorčí
radý ]e
neslučitelrrá s ťunkcíředitele a nebo člena sprál ní rady Společnosti. ------

clenovó dozorčíradv
ze sr ého středu předsedu, který svolává a řídíjednání dozorčí
rady. Dozorčírada je''o]í
usnášeníschopná. jsou-li přítomny dvě třetiny je;icn etent,
6.
alespoň dva členovédozorčírad1,. K rozhodnutí dozorčírady je' nutrrY
,ouirtÁ
nadpoloviční většiny hlasů přítonrních členů.Při rovnosti hlasů rozhoduje
rri".'pr.Jr"ay,
je-li přítomen. Pokud předseda dozorči rady není přítomen,
musí blit.o)ho,jnuií doro.ií

.1.

rady přijato

t

t

jednomyslně.

- --

-:-

5.

Dozorčírada zasedá nejméně 2x ročně.

6.

předseda svolá dozorčí
radu vždy na žádost alespoň dvou členůdozorčírady nebo
na
žádosL Zakladatele Spoleenosti. ---

7.

Členstvi v dozorči radě zaniká:
o uplynutím funkčniho obdobi
o úmrtím
. odstoupením ---o nr]rrnlÁ-í*
odvolánín

ti,

O odvolaní,č]ena dozorčírady rozhoduje Zakladaíel:
nebo opakovaně ZOPS nebo Zaklád,ací Iistinu:
--_---_:li T:l:,1l'1..ir3žnym.zpúsobem
(b)
poŠkodí-Iidobré j méno Společnosti: nebo
pro výkon členstvi v dozorči radě stanovených
ZOPS;
1.]^rj:j:i-:,^rť]T]ilt"OT'Ťr
dne. kdy,se o důvodu
l",.:,*J"::l11"^1..,,"".o9"
šesti měsícůode dne. kdy tento důvod nastal.
"d;;Ú;i;;"eá;;;iná;eÍ,"*i;.do

9

Clenové dozorči rady jsou povinni vykonávat
svou funkci s péčířádného hospodáře a
zachovávat mlčenlivost o důvěmých informacích
u .iu'"črrort."h, jejichž prozrazeni by
mohlo způsobit Společnosti škodu. ----------- -- ------

I(). Za d,ozorčíradu

jednají navenek a podepisuje vždy
1 člen dozorči radv-

čl. xrv.

Působnost dozorčírady

i,

Dozorčírada: -----__-----

(a)přezkoumáváročníúčetnízávěrkuavýročnizprávuSpolečnosti;--.----.---.--.
(b) nejméně -jedenkrát ročně podává
,pia,, .f.á,,i;;Ě";';.dl;";t
kontrolni činnosti;
(c) dohlížína to, že Společnost vyvíji
činnost v soulaclu se zákony a Zakládací
listinou
Společnosti.

;-;;r';;;ii-*'

].

Dozorčírada je oprávněna:
(a) nahlížet do účetníchknih

a

jinj.ch dokladů a kontrolovat
tam obsažené údaje; ----------

strana osmá.

(b) svolat mimořádné jednání sprár ní radl,- jestliže
to vyžadujízájmy Společnosti. -------

Clenové dozorči rad1 mají prár,o účastnitse jednání správní
rady, můžejim být uděleno
slovo, pokud o ně požádají.
4.

?:,:,:í :"9::.. povinna upozomit ředitele a správni radu na porušení zákonů, ustano,ení
Zak\ádací listiny, na nehospodámé postup-v*. popřípadě
na dalši nedostatky , Ji.""rii
Společnosli. Do_zorči radaje oprár,něna ,tunóu,ii i.ait"ti
nebo správní radě lhůiu k r;"J"a"i
náprava zjednána. dozorčírada neprodleně informuje

:1r:L.T.:'.,1

" iiřic"i"il

čt. xv.
Odměňování ředitele a čIenůsprávni rady a dozorčí
radv

I

1.

odměňováni ředitele a členůsprávní rady a dozorčíradyje
možnéza podmínek a ve r,í-ši.
kterou stanoví ZakladateI.

--

čÁsr,t
vÝRočNízpfu(vA
l. společnost vypracovává

a zveřejňuje výročnízpráw o činrrosti a hospodaření
v termínu.
který stanoví správní rada, nejpozději viak do šesti mesiJpo
skončeni účetníhoobdobí. -

2.

Společnost uložído 30 dnů po schválení správní radou
výročnísprávu

<1o

sbírkv listin. ---

čÁsr s
zÁvĚnpčnÁ usTANovENí

a

1.

všechny.změny a doplňky íétozakládaci listiny je možno
činit pouze písemnou formou
na základě rozhodnutí Zakladatele. -----------------------------

].

právní vztahy vyplývaj íci z íéto
zaklád,ací listiny i ostatní právní vztahy uvnitř
Společnosti se řídíve věcech, kleré neupravuje tato'zanaiásl
liíir",'e .rtv,-,,,i .u.""e

závaznými

právními předpisy, zejména púslušnýmiustanovenim
i zíů<.onač. 248/1995 Sb.
o obecně prospěšných společnostech, ve znění pózdějších
právních předpisů.

o
ur] tento notářský zápis sepsán, přítomnou jednající jménem
účastníkapodle jejího
1"3"
prohlášení přečten a jí po přečteni vcelém rozsahu;meneáurastrrika
schválen.
\adačnífond J&T:
\{gr. Henrieta Fialová

l

zast. na základě plné moci

Fialová Henrieta, v,r.

L.S.

Dr. Jana Vaňková" v.r.

o

Zmocnitel:

Pl5

Pa-)lunpr ..}4}

lÝA

Nadačnífond J&T, se sídlem: Přáha*-fo6řežrlÉ 2971íř!'PsČ rae oo, lČ:27162524,
zapsán v nadačnímrejstříku vedenpm,l1ě§!:,l1ýaiil],q_um V Praze, oddíl N, vložka 527
jehož jménem jedná: lng. GabeietaLe9h9g!9vá, qř,ecse!kyně správní rady

tímto zmocňuje
zmocněnce:

M8r, Henrietu Fialovou, advokátku, se sídlem: Dejvická 46, Bubeneč, PsČ 160 00,
Praha 6, zapsanou Vseznamu usazených evropských advokátů vedeném Českou
advokátní komorou pod č. 50143, lČ: 73630420

,

Ve Vecl:

|

:.,

-.: u'-

).,

založeníobécně prosíiěšňésť'dtĚči,řóštl
(dále jen ,,OPS"), a to ke
vŠemprávním ÚkonŮrir souvisejícím se založením oPs, zejména k pořízení zakládací
|istiny oPs ve formě notářského zápisu, zastupování zmoenitetě,V řízení o zápis oPS
do rejstříku obecně prospěšných společnostíaž do jeho pravomocného skončení,a to

včetně podání návrbtrrl pře bfuáni iÉícÉ§lBrstí
vpříslušnémřízení,podání opravných
práva
resp.
vzdání
se
na
odvolání. Zmocněnec je dále oprávněn ke všem
ProstředkŮ,
právním ÚkonŮm týkajícím se ohlášení živnostípodle zakládací listiny oPs u

Živnostenského úřadu, včetně přebírání písemností a veškerékomunikace

s živnostenským úřadem.

V Praze

d

ne

/l .l 1t,t4J
!.......*-.:.. :..

...,(..:.,.

Nadačnífond J&T

//
/__
--/*
--7-.--..........
----r---=_

lng. Gabriela Lachoutová

a

předsedkyně správní rady
Přijímám zmocněnív plném rozsahu

'fl,,4or

l"*;

Mgr. Henrieta FialoVá

Mgr. Hen eto Fialovó, qdvokótko,
zapsanó v seznomu usazených evropskych odvokátů vedeném Českou qdvokótní
komorou pod evid. č. 50143,
se 5ídlem Dejvickó 46, Proha 6, Bubeneč, PsČ 160 00, Českó republika,
tel: + 42o 224 100 008, mob. tel.: +420 607 5o2 763, lČ: B630420, DlČ: CZ6g58156788,
zapsanó v seznamu advokótů vedeném slovenskou odvokátskou komorou pod evid.
č.
5895,

se sídlem ul. )anka Króro 72, Vatkovce, g51 87, slovenskó republika, tel: +421g18
270 660,
e-moilová odresq : h e. ri etof ia l ovo @ a khfialova.eu., www.akhfíolovo.e u
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1(držičková
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poVěřená

Jin§u

V'aňkovolr

no{ářkí}! V prálE

2013

paní Mgr, .Henrietě
Ověřuji, že tento stejnopis, kter,ý se ve trojlm vyhotoveních vydává
6,
souhlasí doslova s
Praha
00
Ft"i;;a advokátce, ," ,idl". oě.lvlcu 46, Bubeneč, 160
JUD., Jany
;;;řrký- zápisem uloženým u" ibí."" notařských zápisů v notařské kancelaři
a ověŤuji, že opis přílohy
Vaňkové, notářky v Praze, pod ď1. NZ 17,7l20L3, N,2o9l20I3
přílohou připojenou u
prrp":"rj iot oio stejnopisu notařského zápisu souhlasí doslova s
je úplný, ----__"
iot'Á.teno zápisu NZ Íll/zots,N zosl2013, Tento stejnopis

Wa,,í6
?m/lq /

notářkou v praze, v notařské
Tento stejnopis byl qlhotovený JUDr, Janou_ vaňkovou,
dne 26.0'7.2013, tj. dvacátého šestého
kancelri.ři u Prare S" Radlická 663i28, PSC l50 00,
července roku dva tisíce ťináct.
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