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USNESENÍ
Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí JUDr. Ludmilou Feldovou v právní věci

navrhovatelů: a) , IČO 266 70 232Cannabis is The Cure, z.s.
 Přichystalova 180/14, Hodolany, 779 00 Olomoucsídlem

b) European Society of Investors in Natural and Social Sciences
, IČO 706 31 298Research, z.s.

 Stará 51/4, Pustkovec, 708 00 Ostravasídlem

c) Společnost sociální ekologie Art & Body Language Factory,
, IČO 227 24 303z.s.

 Ospělov 6, 798 55 Ludmírovsídlem

o návrhu na zápis Chrám Přírody,z.s., Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, do spolkového
rejstříku

takto:

Návrh na zápis spolku Chrám Přírody,z.s., Ospělov 6, 798 55 Ludmírov ze dne 22. října 2019 pod
Fj 124810/2019/KSBR se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem, který byl soudu doručen dne  22. října 2019  se výše uvedení navrhovatelé domáhali
zápisu spolku Chrám Přírody,z.s., Ospělov 6, 798 55 Ludmírov do spolkovém rejstříku.

Podle § 86 písmeno a) zákona č. 304/2013 Sb. Rejstříkový soud usnesením návrh na zápis odmítne,
jestliže byl podán osobou, která k návrhu není oprávněna.

Dle § 226 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. návrh na zápis spolku do spolkového rejstříku podávají
zakladatelé nebo osoba určená ustavující schůzí.

Z přiložených listin však nevyplývá, že pouze tyto právnické osoby jsou zakladatelé.

Dále není ani přiložena řádná plná moc od označených navrhovatelů, a to spolků Cannabis is The
Cure, z.s., Přichystalova 180/14, Hodolany, 779 00 Olomouc, identifikační číslo 266 70 232, 
European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s., Stará 51/4, Pustkovec,
708 00 Ostrava, identifikační číslo 706 31 298 a  Společnost sociální ekologie Art & Body Language
Factory, z.s., Ospělov 6, 798 55 Ludmírov,  identifikační číslo  227 24 303 pro Mgr. Dušana
Dvořáka k podání návrhu na zápis spolku  Chrám Přírody,z.s., Ospělov 6, 798 55 Ludmírov do
spolkového rejstříku.

Řádná plná moc musí obsahovat určení stran - musí identifikovat zmocnitele i zmocněnce
(jménem, datem narození, bydlištěm) tak, aby nebyli zaměnitelní s jinými osobami. Musí v ni být
uvedeno, v kterých věcech je zmocněnec zmocnitele oprávněn zastupovat. Nesmí zde chybět datum
udělení plné moci.

Soud tedy došel k závěru, že navrhovatelé v tomto řízení nejsou osobami oprávněnými podat návrh
na zápis výše uvedeného spolku do spolkového rejstříku, a proto návrh ve smyslu § 86 písmeno a)
zákona č. 304/2013 Sb. odmítl.

Soud dále konstatuje, že nový návrh v téže věci lze podat až po právní moci tohoto rozhodnutí. Jako
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Soud dále konstatuje, že nový návrh v téže věci lze podat až po právní moci tohoto rozhodnutí. Jako
navrhovatelé musí být uvedeni všichni zakladatelé nebo osoba určená ustavující schůzí.

Nad rámec soud uvadí, že spolek vzniká dnem zápisu do rejstříku a nelze odkazovat na spolek, který
nevznikl, neboť usnesením zdejšího soudu ze dne 28. prosince 2018, č.j. L 25624/RD3/KSBR, Fj
160245/2018/KSBR byl návrh na zápis spolku European Ecumenocal Church of Nature, z.s.
Ospělov 6, 798 55 Ludmírov odmítnut. Toto usnesení nabylo právní moci dne 4. dubna 2019. 

                                                                                  Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k  Vrchnímu
soudu v Olomouci prostřednictvím nadepsaného soudu.
 
Brno 30. října 2019

  
JUDr. Ludmila Feldová
vyšší soudní úřednice

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Vrbková
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