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Stejnopis

Notářský zápis

sePsaný dne 2l. 5.2020, slovy: dvacátého prvního května roku dvoutisícího dvacátého, ínnou,ru?l. Janou Svejkovskou, notařkou v PlÁi, se sídlem Plzeň, Kamenická 1, při uředním dnu
notářky v Ptaze, v kanceláři na adrese Praha 5, Smíchov, Holečkov a2l.-.----:------------

Účastník:
JUDr. Lenka Deverová, advokátka, se sídlem AK Praha 4, KPodjezdu3, PSČ 140 00, kteráje mi osobně známá a kteú prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu
právního jednání, o kterém je tento notářský a j e oprávněna j ednat za zakladatele nadace,zápis,
Nadace RSJ na základě plných moci ze dne 19.1 I.2019, 20.1 1.2019, 2I.1 I.2019, 28.II .2019 a

J:}9 3*Pjyně zakladatelŮ nadace Nadace RSJ, se sídlem Praha 1, Na Florenci 2116115,PSC 110 00, identifikaČní číslo: 036 41 392, zapsané v nadačním rejstříku, vedeném Městskýmsoudem vPraze, oddíl N, vložka 1189, jejíž existenci jsem ověřirá z,platneho výpisuznadaČního rejstříku vedeného Městským sóudem v Praze ze dne 19. 5. zožo, a tento výpistvoří příIohu čísto jedenáct tohoto ,roiář.kého zápisu; a to zakladatelů:------

tyto plné moci tvoří přílohu číslo 1 - 10 tohoto notářského zápisu;

l.Ing. Libora Winklera, CSc., nar. 18.9. 1960, bydliště Praha 5 - Hlubočepy, V Zálesí76115,PsČ l54 00,
2. Karla Janečka, nar. 26. 7. 1973, bydliště Praha I,Malá Strana, Lázeňská285/II.PSČ 118
00,__--
3. Václava Dejčmara, nar. l7. 8. 1976, bydliště Praha 1, Nové Město, Národní 116/20, PSČ
1 10 00,---_--_---_
4. Tomáše Janečka, nar. 3. 8. 1974, bydliště Praha 6, Břevnov, U třetí baterie 1048/21, PSČ

981, bydliště Praha 6, Dejvice, V Šáreckém údolí 2800,
5. Bronislava Kandríka, nar.9. 1. I
PSČ 164

7. Martina
PSČ 160 00,

6. Michala Šaňáka nar. 25, 1. 1979, bydliště Praha 6, Liboc, Naardenská 668/13. PSČ 162

Ducháčka, nu. 12. 6. 1982, bydliště Praha 6, Dejvice, Nad Kaplank ou 2764l2a,

8. Antona Tyutina, nar. 10. 3.
9. RNDr. Jakuba Petrás ka,

1972,bydliště Praha 6, Liboc, Naardenská66513,PSČ 162 00,-
nar. 72, 3. 7984, bydliště Praha 6, Břevnov, Myslivečkova1568l20,PSČ 162 00,

10. Petra Altmana, nat. 1I.7 . 1980, bydliště Praha 4,Krč, U Krčského náfuaží 22611I,PSČ
140 00;

azal<Iadatelé nadace Nadace RSJ, prostřednictvím právní zástupkyně

uěinili, přede mnoq notářkou,--
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rozhodnutí
zak|adatelů

o změně nadační listiny

nadace Nadace RSJ, se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci2116115, PSČ 110 00,
identifikační číslo: 036 41 392, zapsané v nadačním rejstříku, vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl N, vložka 1 189 (dále jen Nadace).------------

Zaprvéz--
správní rada Nadace rozhodla dne 10. 1. 2020 o zvýšení nadačního kapitálu z částky ve
výši 10.000.000,--Kč, slovy: deset miliónů korun českých, na částku ve výši 20.000.000,--Kč,
slovy: dvacet miliónů korun čes§fch.-*

Za drahéz-
zakladatelé v důsledku rozhodnutí správní rady Nadace o zvýšení nadačního kapitálu
popsaného v Článku ,, Za prvé " tohoto notářského zápisu m ě n í článek III nadační
Iistiny ,, NadaČní kapitál, nadační jistina a vklady do Nadace o', ato tak, že se vkládá nový
odst. 5, kteý zníz--------
,, NadaČní kapitál po navýšení zrozhodnutí správní rady ze dne 10. 1. 2020 činí
20.000.000,--Kč, sloly: dvacet miliónů korun českých."--

Za tíetí:---
zakladatelé m ě n í článek IV odst. 1 větu první nadační listiny takto:------
o, Správní rada má tři členy.

Za čtvrté:-
Zakladatelé prohlašují, že ostatní ustanovení nadační listiny ze dne23.I0.2014 se nemění.----_-

Zapáté:--
vyjádření notářky k právnímu jednání obsaženému v tomto notářském zápisu:----
já, JUDr. Jana Svejkovská, notářka v Plzni, potvrzuji, že tento notářský zápis o právním
jednání, kter} je podkladem pro změnu zápisu skutečností zapisovaných do veřejného
rejstříku splňuje předpoklady projeho sepsání podle ust. §7Oa notářského řádu, když:
- právní jednání je v souladu s právními předpisy a nadační listinou nadace Nadace RSJ,_-----
- právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro
zápis do veřejného rejstříku---
- byly splněny formality, které stanoví pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní
předpis.----

0
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O tom byl tento notařshí zapis sepsán, zástupkyní zakladatelt přečten a poté byl notařskýzápis zástllpkynízakladateltt schválen.
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Udělenou plnou moc přijímám
Datum:

rr','lgÁq 
*' - 1Ng akfuoa

listiny Nadace RSJ - změna počtu členů
zastoupení přecl notářem při podpisu dodatku zakládací
správnírady. l'. ll ] ,,_ .lti

]l .\..,l,, . ], i.,,i

,'1, i1,1|"

O,"ěřený podpis. .//' .:,.
,] .).' )L::

l' ',,'\-\:_

Plná moc

Níže podepsaný

Libor winkler
r. č.: 6009l8/1838
trvalé bydliště: V Zálesí 76115.152 00 Praha 5 - Hlrrbočepy

,jako zakladatel Nadace I{SJ

znrocňuje advokátku

JUDr. Lenku l)everovou,
\J< K Pcldjezdtl 3, l40 00 Praha 4
iC: 48124532

r.tontu, abY ho zastupovala ve vŠech právních úkonech. tyto právní úkonyjakož i související právní
ÚkonY za ně vYkonávala, a to vše tehdy, když je podle právních předpisii zapotřebí ,uřastni ptne
:noci" Tuto plnou moc uděluje jako zvláštní plnou moc k

Ň ťi 3/'?t, ťý

P1 ]j /to, l i.., i | {t..

"'",r,ťď=ML_

JUDr.

_
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Cvěřený podpis:

p*'o'ťrhe.*\. e fu} qq/

É*

Plná moc

karel Janeček
r.ě.: 73072612039
trvalé bydliště: Lrázeňská285111, 110 00 Praha l

zastoupení před notářem při podpisu dodatku zakládací listiny Nadace RSJ - zmpočtu členů správní rady. l,/,,

.ako zakladatel Nadace RSJ

zmocňuje advokátku

JUDr. Lenku Deverovou,
AK K Podjezdu 3, 140 00 Praha 4
tC: 48124532

< tomu, aby ho zastupovala ve vŠech právních úkonech, tyto právní úkony jakož isouvisející právní úkg,ly ?a."ř vykonávala, a to uJá t.noy, kdyžje podle právníchcředPisŮ zaPotřebí zvlášiní plné móci. Tuto pínou ,o" Úoetule jako zvláštní plnou moc k
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L-{. "- ,ii tl--i;_,; 1 i, ť,;\r_- l"". li,'lr,i,r* ;,,'|-],_.,

ena

' ll,
] ,.ii/ lil'

,} t] l,_. / c-n r7 
"l.y 

r'|.,
ú*rl : lJ

L-, ;- i,. q ír'], l ^,

í:!

Jdělenou plnou moc přijímám

. { /'l 
1' '' ul n-.,é' ',.u"

JUDr. Lenka Deverová

é
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O PRAVOSTI PoDPIsU
3,5rré číslo knihy o prohlášeních o pravosti podp isLl ---- 0 ló86 I l00ll201glC ----_ - :: podepsaný

]57l7. PSČ
JUDr. Jan Krouský, advokát se sicllem v Plaze 5. Arbesovo

rc,iokátní komorou
l50 00, zapsaný v seznamu advoltátů vedeném Českoupod er,, č. 1 l433 , prohlašuji, že tuto listinu přede rnnou,",..:,:ičnč v l (jednonr) vyh0tovení podepsal

Narel Janeček, nar,26,7, 1 9"73^ trvalý pobyt Lázeňská 285l l l . Praha l.§-:la" jehož totožno§t .jsem z.jistil z občanskéhoprťrkazu č. 2058l 77I.]P:3epsaný advokát tínrto pr.ohlášením o pra,vosti poclpisLr nepotvťzr"t j e r^prár,n, ., .,,, t'jiyost údajů uvedených v této I is-tin ě. ani.jc.jí sou lad s prár.,nínri' :za dne l 2.] Lt 20l9 -_-_-_-_--_- ia,;;:iťl..; jl.'ii; 
rnj_lJ"i



zakladatel Nadace RS.I

:iiuje advokátku

_ Dr. Lenku Deverovotl,
:. i Podjezdu 3. l40 00 Praha 4

r 8 l 21532

lr tomu' aby ho zastupou,alave všech nrávnjc,h Úkonech, tytoprávníúkony jakož i souvisejí cíprávní
ffi :ff Ť,i,JÍTfl ift ,xj:.;;ř,",*'*'J,,J:frj:ťť".npř"dpí,ii-ň,ř"ui^ías,řpi"l

ffiTl".:ťed 
notářem při podpisu dodatku zakládacílistiny Nadace R§J - změna počtu členů

}4q ot?'ý.@-

\íže podepsaný

\'áclav Dejčmar
r"č": 760817/2418
nalé bydliště: Národn í 116/20

.,l." &rtr

i,},,ěřený podpis J-", "--^*":'-
ťe'^,- -*'-

Plná moc

, l l0 00 Praha 1 - Nové Město

---------ověřuji, že níže uvedená ogoba:
Viclev Dojěner, lng. , rrlr. 17.08,!,9?6,
bydliště Nirodní L1,6l7oI Novó ličoto, 11o oo Prehe-
tr 1 --------
tuto listínu přede mnou vlastnoruěně podepsala.---
|lotožnost uvedené osoby byla prokázána.-----

ovĚŘrní - íJEoAlIzAcE
pČžnó čir1o ovČřovecí kuihy o IIl L?'o/zol"g-

vr.','y'ohq *". 3 *ěo%/oou,

Éffi
j1._\i_*,;1.1.
,!'}- ;i-- 

".1

Ldělenou plnou moc přijímám.
Darum: .'-,,a ,, t| ol |' l ?; ťť;

v Praze ťlne 20. 11 . 2019
.ť -l

ďaroElava UhJ.jarová ,ry.,
notářská tajeirnice "&-gpověřená JuDr. Mařkétou Mencl,
notářkou se sí.dlern v praze

erovou

']ii,l r. l

,., 1..

,J t ii, l. A. r ,í i1.

.li,:il" i l.., 1ť
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JLJDr. I-enk4 Develová
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Plná moc

ze podepsaný

nláš Janeček
: ; 740803/2038
:lé bydliště: U Třetí baterie 21,162 00 Praha 6

,,.o zal<ladatel Nadace RSJ

..lcňuje aclvokátku

rl Dr. Lenku Deverovou,
-, K Podjezdu 3, l40 00 Praha 4

:8124532

" :,]ínu) abY ho zastupovala ve vŠech právních úkonech, tyto právní úkony jakož i související právní
, :,-1il\/ zanéj vYkonávala, 1!o vše tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí,uiastni ptne" ,ci. Tuto plnou moc uděluje jako zvláštní plnou moc k

:.titup€ilí před notářem při podpisu dodatku zakládacílistiny Nadace RSJ -'.rárníradY. 'l:i ], ] ',, ,, , l ,,,,,_, rill_ i,_!i;, 
l1,, l,_ir, 1| l ],i:l, r,.

změna počtu členů
l -:

Mr 
-

"'etú podpis
tJu|.it i"ii.i 1.1;.u, .,; ," i -", , _,...,.;
r,,.,ii t j, i;'.;.,, ,,,r, i, 1l-_r.";', ,;;,, o 
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JLJ[J:.!l:',l .,l !...,\, i

- - i iJl
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-: ellou plnou moc přijímám
_ ,. ]1-! ralft 

or'e, ,ť#
JLjDr Deverová
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PIná moc

:: podepsaný

,r jslav I(andrík
_ 810l09/9358
,,ie bydliště; Nad Závěrkou2448/10, l60 00 Praha 6

, . zakladatelNadace RSJ

..;ňLrje advokátku

Dr, Lenku Deverovou,
. _., Podjezdu 3, l40 00 Pruhail
-\.14532

' "' abv ho zastupovala ve všech právních Úkonech, tyto právní úkony jakož i souvisejí cí právní",' za ně vykonávala, a to vŠe te-hoy, když je Ňi;'p;;;;ích předpisů zapotřebí zvláštní plné, Tuto plnou moc uděluje jako ,rtáitniplnou moc k

arstoupení před notářem při podpisu dodatku zakládacírprár,nírady.,'\ |i\r,,- : 
,

j ,' _i,,;_i . 
' 

,.'_ 
' i1 

, ','" t, { 
"1_* 

i,,;/i l',
- 'i '.,' i./i 'll.] r] .'l ,.;',iit-,.1í,

listiny Nadace RSJ - změna počtu členů
i, {i, t 

"l *l,]-], 
!

. .,l:'podpis;

[_,délenou plnou moc přijímám.
Dotum:

'r 
'r l /,,l řr

JUDr. Lenka

?,"t
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Plná moc

-0

\aardenská 668l|3, 162 00 Praha 6 - Liboc

\adace RSJ

_ _ . ,,kátku

*;il..u Deverovouo
_ -]jll 3. l40 00 Praha 4

_-:r:

. - lu] zastupovala ve všech právních úkonech, tyto právní úkony jakož i související právní
, , 

-:. \ r konávala, a to vše tehdy, když je podle právních předpisů zapotíebí zvláštní plné
:.noit moc uděluje jako zvláštní plnou moc k

or','/oÁ* .u, 6 Á-ě //* A^ _^
/ / 

<uq-\)

podpisu dodatku zakládací listiny

.]I,i ,..1t'i,l,.,',

Nadace RSJ - změna počtu členů
t'

1.1,|l:.,, L,/.; rizl1 i ;l
i - , 

\, \,

před notá rem při
:.idr. l]l1

1- t

1 ) r>,/ l.il1._1;Y1

podpis:

: :-, ,!] plnou moc přijímám

{*le 
1s,e ťr

Jt]Dr. Lenka Deverová

/ T ,i,*q,,
+-,?" -/, 

" '*' *. '-*s-\
cj, ! '' ,," , (,oy{



: :Jl okátku

_,"enkuDeverrrvou,
- _ :lezdu 3, l40 00 Praha 4
:j,§32

:rl ho zastupovala ve vŠech právních úkonech, tyto p.rávní úkony jakož i související-Íony za něj vYkonávala, a to vŠe tehdy, uaiz' :,é podle právních předpisů zapotřebí- , 
,- 

: iné moci" Tuto plnou moc uděluje jako ,i,ia"," pr'""u moc k

mumnpení před notářem při podpisu dodatku zakládací listiny Nfrilri správní rady. li 1. d,, (l t,..t. , ! o..

*.-A.,r,;\í,, j^ ;\::.|,'{ll i;l,r' ", 
6 JílůFlf;pj1'+|1_,

Plná moc

_ __:áček
_ 2 3574, : ,š:ě: Nad Kaplankou2764/2a, Dejvice, l60 00 Praha 6

- ,:a:el Nadace RSJ

7il"/oA,a c.\. 7 lrZ'r/a*

adace RSJ - změna počtu
,i

lá, t'i r l\l t-r

,,.,.' podpis

_ ::.enou plnou moc přijímám
-. :--m: '/ ../ l/,n4 ,' ,' ln/", ,'+

,'

_::.,3 pl0 legalízaei
,:^ rnthy pnšťy; Fraha ó?

: :JÉpsal; NAfiTíN DU0!{diÉl(

JUDr. Lenka Deverová

Fnň"č; n69ů0-0l$$-0t49

::;n: ; i2"ů6, 19E2, pů{"IČl(íi,cl

;. ]lA 6,l{ňťl fiňP|"At{tiCI|J ??64lpfi, ůť

_l ::.gž,dokl. toBoínostil ?ů6951tfi2
* !t:_

Ři;ť

I

, _,.]i.iůlg
{todplis, ťiřecílr rat í

:: !;i-

.;Pl_i5li,r'' ai..',, :
'j,. ,j]"

il
i:]

l'--**.i'
{,/ R--:ř": *:.

"ýŤ-, i l
,",''ť^'--?""ď, 'ť

t

1',,,ž



Plná moc

: \:ardenská 66513,162 00 Praha 6 * Liboc

,_; \adaceRSJ

." _ ,iátku

_ :] KU Deverovou,
, ;]ju 3, 140 00 Praha 4

_-]_,:

_': u] zastupovala ve všechprávních úkonech,

7)t'lo/lo o'. ď /"Žq|eaa,

tyto právní úkony akož souvl Sej lcl právníj
-l rrkonávala, a to vše tehdy, kdyžje podle právn

:inou moc uděluje jako zvláštní plnou moc k

í před notářem při podpisu dodatku zakládací listiny Nadace RSJ - změna počtu členů

llodpis:

:;.enou plnou moc přijímám
Datum: ,ťra Ztl'/ý

JUDr. Lenka

ích plnépředpisů zapotřebí Zy áštní

i1,|-r_," i: lF'

.7 _?"

]1
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/čaz

Plná moc

: rdepsaný

Petrásek
\:0312l0275

. : b;,-dliště: Myslivečkova 1568120, Břevnov, 162 00 Praha 6

rakladatelNadace RSJ

,nuje advokátku

Dr. Lenku Deverovou,
. i Podjezdu 3, l40 00 Praha 4
:3124532

: nu, aby ho zastupovala ve všech právních úkonech, tyto právní úkony jakož i související právní
, ,|i\ z?, něj vykonávala, a to vše tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné
:l Tuto plnou moc uděluje jako zv|áštní plnou moc k

, ::toup€ní před notářem při podpisu dodatku zak|ádací listiny Nadace RSJ - změna počtu členů
.:lavní rady. &, ,-ríi .

orrĚŘnní - LEoAlIzAcE
:l'ený podpis: ,í Běřné čírlo ověřovacl knihy o I L361/2o19---------

---------Ověřuji, že níže uvedená osoba:
RND!. ,Iakub Petrárek, nar. 12. 03 .L98lr,
bydl-iště Myaliveěkova 1568/20, Břevnov, 162 00----
Plirhr 6,--------
tuto ]-istinu přede rnnou vlastnoručně podepsala,---
Totožnost uvedené osoby byla prokázána.-----

V Praze dne 19.11 .2019

futra*Mgr. Ing. Eva Káplová
notářská koncipientka

_ dělenou plnou moc přijímám. pověřená JUDř. Markétou Menclerovou
notářkou se sídlem v prazeDatum: ť ^.ťtf -yl / ar ť?

JUDr. Lenka Deverová

3 a,e

J:t?, ltFt{ \ li{_,\l3,/11 ..b{l.t -

r1

Ť"-.t:llA,al. ri r

u". q_]: 11t_, t"-i; l1r__..

.ť 
'řj -&ť,r; .

||i
l-! l \ l

" { t {-t,:--\-

d",
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/eazar

Plná moc

_. podepsaný

\ltman
" 30071 1/0056

,1é bydliště: L] Krčského nádraži22611|,140 00 Praha 4

., zak|adatel Nadace RSJ

lcňuje advokátku

Jt'Dr. Lenku Deverovouo
{K K Podjezdu 3, 140 00 Praha 4
LČ:48124532

k tomu, aby ho zastupovala ve všech právních úkonech, tyto právní úkony jakož i související Právní
úkony zanéj vykonávala, a to vše tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláŠtní Plné
nroci. Tuto plnou moc uděluje jako zvláštní plnou moc k

zastoupení před notářem při podpisu dodatku zakládací listiny Nadace RSJ * změna poČtu ČlenŮ

správní rady. , i_ l
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Výpis
z nadačního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl vložka ]"189

vzniku a zápisu: 15, prosince 2014
značka: N 11-89 vedená u lVěstského soudu v Praze

Nadace RSJ
Na Florenci 2LL6|I5, Nové N/ěsto, 110 00 Praha 1

kační číslo: 036 41 392
forma: Nadace

ladace:
Účelem nadace je podpora:
a) vzdělávání, vědy a výzkumu
b) zdravého životního stylu
c) umění a kulturního rozvoje

nevládních nezis anizací
írada:

: en správní rady:
BRoN|SLAV KANDRíK, dat. nar, 9. ledna ].98].
V Šáreckém údolí 2800, Dejvice, 164 O0 Praha 6
Den vzniku členství: 15. prosince 2OL4

^-,?4?
/Za

Tento=1ý:pis

:.'E

:]

: en správní rady:
MlcHAL ŠnŇÁx, dat. nar, 25, ledna ].979
Naardenská 668/]-3, Liboc, 162 00 Praha 6
Den vzniku členství: 15. prosince 2014

předseda správní
rady:

LlBOR WINKLER, dat, nar. 18, září1960
V zálesí 76115, Hlubočepy, 154 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 17. prosince 201-4

Den vzniku členství: 15. prosince 20]-4
místopředseda
správní rady:

íVART|N DUCHÁČEK, dat. nar. !2. června ].982
Nad Kaplankou 2764l2a, Dejvice, ]-60 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 17. prosince 2014
Den vzniku členství: 15. prosince 2014

člen správní rady
ANTON TYUTIN, dat. nar. tO.bYeznaL972
Naardenská 665/3, Liboc, 162 00 Praha 6
Den vzniku členství: 17. prosince 20]-4

počet členů: 5
Způsob jednání: Jménem nadace jednají předseda a místopředseda správní rady samostatně.

Podepisováníse za nadaci děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu
nadace připojí tednaiící svůi podpis,

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

KAREL JANEČEK, dat, nar, 26. července 1973
Lázeňská ZB5ILL, tValá Strana, 1-1B 00 Praha ].

Den vzniku členství: 15. prosince 2014

Údaje platné ke dni: ]-9. května 2O2O 03:36 Ll3
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oddíl N, vložka

!člen dozorčí rady:
PETR ALTMAN, dat. nar. ].1, července 19BO
U krčského nádraží 22613.1", Krč,1,40 O0 Praha 4
Den vzniku členství: ].5 prosince 2014

předseda dozorčí
rady:

VÁCLAV DEJČMAR, dat. nar. 17. srpna 3.976
Národní 1"L6l20, Nové Město, l"1o 0o Praha ].
Den vzniku funkce: 17. prosince 20L4
Den vzniku členství: 15. prosince 2014počet členů: 3

zakladatel:

LlBOR WlNKLER, dat. nar. 18. září 1960
V zálesí 76tl5, Hlubočepy, ].54 00 Praha 5
Vklad: 90 000,- Kč

aceno: LO00/o

KAREL EK, dat. nar.26. července ].973
Lázeňská 285lLL, Malá Strana, 1].8 O0 Praha 1
Vklad: 50 000,- Kč

t
laceno: L0O0/o

LAV DEJ dat. nar. 17. srpna 1976[VlAR,
Národní ].].6/20, N
Vklad: 50 000,- Kč

ové Město, ].]-0 00 Praha ]-

laceno: t00o/o

JANE EK, dat, nar. 3, srpna 1974
U třetí baterie L048l2L, Břevnov, 162 OO Praha 6
Vklad: 50 000,- Kč

laceno: 1,00O/o

BRoNlSLAV
v Šáreckém
Vklad: 50 000,- Kč

K, dat. nar. 9. ledna 19B].
údolí 2800, Dejvice, 164 00 Praha 6

laceno: LOao/o

MlCHAL , dat. nar.25.|edna ]_979
Naardenská 668/13, Líboc, 162 0O Praha 6
Vklad: 50 000,- Kč

o
laceno: tOjo/o

MART|N DUc EK, dat. nar, L2, června 1982
Nad Kaplankou 2764t2a, Dejvice, 160 O0 Praha 6
Vklad: 50 000,- Kč
Splaceno I000/o
ANTON TYUTIN, dat. nar, LO.bYeznatg72
Naardenská 665/3, Liboc, ].62 OO Praha 6
Vklad: 50 000,- Kč

laceno; 1,000/o

JAKUB PET ,dat. nar. L2.březnaL9B4
Myslivečkova 1568/20, Břevnov, 162 0O Praha 6
Vklad: ]-0 000,- Kč
Splaceno: L00o/o

PETR ALTMAN, dat, nar. ].].. července ]-9B0
U krčského nádraží 226tLL, Krč, ].40 00 Praha 4
Vklad: 50 000,- Kč
Splaceno: LQ00/o

Údaje platné ke dni: ]_9. května 2020 03:36
213
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Nadačníkapitál: 10 000 000,_ Kč

Údaje platné ke dni: ]-9, května 2020 03:36
3/3
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Veřejný rejstřík - výpisy ptatných
Ověřuji pod pořadovým číslem Y 7412020, že tato listina, která vznikla převedením vý
z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající
se ze 2listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy
v elektronické podobě
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V Plzni dne 19. 5.2020
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strana dvacátátřeti

Potvrzuji, že stejnopis tohoto notářského zápisu lryhotovený dne 2I. 5. 2020, včetně opisu

příloh, se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným JUDr. Janou Svejkovskou,

v Plzni, se sídlem Plzeň, Kamenická 1, a jeho jedenácti přílohami
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