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USNESENÍ
Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci rozhodl asistentkou soudce Mgr. Monikou
Šinclovou v právní věci

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

o návrhu na zápis změny do spolkového rejstříku

takto:

I. K návrhu doručenému soudu  nebyly připojeny listiny, jimiž mají být doloženydne 18.10.2019
údaje o zapisovaných skutečnostech.

II. Navrhovateli s e u k l á d á , nechť  od doručení výzvy doplní chybějící listiny kve lhůtě 15 dnů
návrhu a předloží v originále nebo úředně ověřené kopii:

- zápis z jednání nejvyššího orgánu (Konference, případně do 11.9.2019 Valná hromada) o
změně počtu členů statutárního  orgánu z 5 na 7 + prezenční listinu nebo listinu
prokazující že, nejvyšší orgán byl usnášeníschopný,

- nové znění stanov spolku po schválených změnách opatřené podpisem předsedy spolku,

- listinu prokazující zánik členství pana Marka Rybáře v statutárním orgánu spolku ke dni
11.9.2019,

-  European Society of Investors in pověření nebo řádnou plnou moc k zastupování udělenou
Natural and Social Sciences Research, z.s., IČ: 706 31 298Stará 51/4, Pustkovec, 708 00 Ostrava
pro Vandu Prokešovou dat. nar. 8. června 1988, udělenou Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101Ospělov
6, 798 55 Ludmírov Konopná apatyka královny koloběžky první pro Vladimíra Dopitu dat. nar.
14. ledna 1961, udělenou Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281Ospělov 6, 798 55 Ludmírov Konopná
apatyka královny koloběžky první pro Jindřicha Kotalu dat. nar. 24. října 1977, udělenou
Společnost sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s., IČ: 227 24 303Ospělov 6, 798 55
Ludmírov pro Jana Prokeše dat.nar.20. ledna 1989 (ust. § 154 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník)

- listinu dokládající právní zájem na znepřístupnění údajů u členech správní rady dle ust. §
25 odst. 2 zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o

Navrhne-li to zapsaná osoba společně s návrhem na zápis a je-li to veevidenci svěřenských fondů. 
veřejném zájmu, může rejstříkový soud rozhodnout, že se údaje zapsané do veřejného rejstříku o
členech orgánů a o sídle zapsané osoby znepřístupní veřejnosti.

Soud nad rámec upozorňuje, že v případě trvání žádosti na znepřístupnění údajů o členech správní
rady, doložení výše uvedeného veřejného zájmu a dle výsledku rozhodnutí rejstříkového soudu o
znepřístupnění údajů, budou eventuálně znepřístupněny všechny údaje o osobě, tedy nikoli

 pouze datum narození a přesná adresa bydliště osoby. V rozporu s tímto Vaším
požadavkem udělily všechny osoby souhlas se zápisem do spolkového rejstříku.

Nebudou-li listiny přes výzvu soudu doloženy, bude soud postupovat v souladu s ust. § 43 odst. 2
o. s. ř. a podání v této části odmítne.

 

Shodu s prvopisem potvrzuje Věra Šnajdrová



 v. r.
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Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení
námitky, a to prostřednictvím soudu podepsaného. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti
nebo důkazy.
 
Olomouc 23. října 2019

 
 
Mgr. Monika Šinclová
asistentka soudce
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