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USNESENÍ
Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Andreou Vargovou v právní věci

navrhovatelů: a) , IČO 227 27 281Konopí je lék, z.s.
 Ospělov 6, 798 55 Ludmírovsídlem

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

 Stará 51/4, Pustkovec, 708 00 Ostravasídlem

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

o návrhu na zápis Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných,z.s., Slezská 756/14,
Vinohrady, 120 00 Praha 2, do spolkového rejstříku

takto:

Navrhovatelům se ukládá, aby do  od doručení tohoto usnesení návrh podaný15-ti dnů
u    Městského soudu v Praze dne  17.10.2019 pod F 365709/2019/MSPH doplnili a doložili
do  podatelny soudu:

- v originále či úředně ověřené fotokopii  k zápisu navrhovanéhozakladatelské právní jednání
spolku s názvem Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných,z.s., tedy schválení stanov zakladateli
spolku v souladu s ust. § 218 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, patrně ze dne 14.7.2019,
z  nichž bude zřejmé, kdo je zakladatelem spolku s názvem Výbor na obranu nespravedlivě
stíhaných,z.s.; stanovy musí obsahovat podpis všech zakladatelů

Rejstříkovému soudu byly doloženy pouze aktualizované stanovy (znění k 11.9.2019), které podepsala Anna
Němcová. První stanovy, kterými mělo dojít k založení spolku, s podpisy zakladatelů však doloženy nebyly.  

 

Listinu doložte buď  v případě elektronickéhov písemné listinné podobě v originále či úředně ověřené fotokopii,
podání musí být listina převedena do elektronické podoby  - ust. § 22 a násl. zák. č. 300/2008 autorizovanou konverzí
Sb.

Pokud nebude požadovaná listina doložena, bude postupováno v souladu s ust. § 86 písm. e) zák.č. 304/2013 Sb.
o veřejných rejstřících.

 

Odůvodnění:

Návrhem podaným u zdejšího soudu dne 17.10.2019 pod č.j. F 365709/2019/MSPH se
navrhovatelé domáhali zápisu založeného spolku do veřejného (spolkového) rejstříku.
K  podanému návrhu nebylo doloženo samotné zakladatelské právní jednání, ale pouze jeho
změna (změna stanov z 11.9.2019).

Podle ust. § 19 zák.č. 304/2013 Sb. návrh na zápis musí být doložen listinami o  skutečnostech,
které mají být do veřejného rejstříku zapsány, a listinami, které se zakládají do sbírky listin
v souvislosti s tímto zápisem.

Podle ust. § 88 zák.č. 304/2013 Sb. rejstříkový soud vydá ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne
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Podle ust. § 88 zák.č. 304/2013 Sb. rejstříkový soud vydá ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne
doručení návrhu soudu usnesení, kterým vyzve navrhovatele k  odstranění vad návrhu nebo
k doplnění chybějících listin; opakovaná výzva se nepřipouští. Ustanovení § 43 o.s.ř. se použije
přiměřeně.

Nad rámec výše uvedeného rejstříkový soud konstatuje, že nelze vyhovět žádosti navrhovatelů
o  doručování písemností soudu všem navrhovatelům prostřednictvím datové schránky
ID 4ex7c9, neboť datové schránka je zřízena pro právnickou osobu Cannabis is The Cure, z.s.,
IČO  266 70 232, tedy pro navrhovatele ad c). Navrhovatelům ad a) a ad b) není možno
doručovat prostřednictvím datové schránky třetí osoby s ohledem na stanovisko Pléna
Nejvyššího soudu ze dne 5.1.2017 vydaného k elektronické komunikaci mezi soudy a účastníky
řízení. Navrhovatelům ad a) a ad b) bude doručováno do jejich datové schránky, je-li zřízena,
jinak prostřednictvím pošty na adresu sídla.

 

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné; lze proti němu však podat námitky do 15 dnů ode
dne doručení jeho písemného vyhotovení.
 
Praha 24. října 2019

 
 
Andrea Vargová
vyšší soudní úřednice

Shodu s prvopisem potvrzuje Blanka Rosáková


	Usnesení

		2019-10-24T12:36:51+0200
	Blanka Rosáková




