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Usnesení
Krajský soud V Brně rozhodl Vyšší soudní úřednicí lrenou Ventovou V práVní Věci
navrhovatele: Jeden na jednoho, občanské sdružení, 76323 76, 763 23 slopné,
identiíikační číslo 227 44 428, o náwhu na Zápis změny do spolkového rejstříku

takto:

l. V spolkovém rejstříku Vedeném u Krajského soudu V Brně V oddílu L, Vložce číslo
16499

se vymazává

Naz eV
Jeden na jednoho, občanské sdružení

Sídlo
76323 76, 763 23 slopné

se Zapisuie

Název
Jeden na jednoho, z.s.

sídlo
Dolákova 552/18, Bohnice, 181 00 Praha 8

účel
]-. organizovat sportovní akce pro Zrakově postižené a jejich prŮVodce (případně
s účastí i tělesně postižených sportovců).

2, Umožnit zrakově postiženým, případně i tělesně postiženým, účast na
sportovních soutěžích a záVodech V ČR i V zahraničí.

3, Prostřednictvím neformálního \rzděláVání rozvúet mezi Vidící Většinou umění
b:ýt dobrým průVodcem zrakově postižených.

4. Vytvářet pozitivní spojení mezi Většinovou společností, zrakově a tělesně
postiženými.

5. Prostřednictvím spoítovních aktivit Vytvářet dobré podmín(y ke spolupráci
mezi zdravou a zíakově postiženou mládeží a tímto způsobem preventivně
působit proti sociálně-patologickým jeVům.

Název nejvyššího orgánu
valná hromada
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statutární orgán - Výbor
Předseda \^ýboru

lng. lVAXlM čAMBoR, í,é. 6IL2I2I6966
Dolákova 552/].8, Bohnice, 181 00 Praha 8
Den \rzniku funkce: 14. čevna2o14
Den Vzniku členství: !4. čeNna2oL4

Místopředseda Výboru
|VAGDALENA NoVÁČKoVÁ, r.č. 7 65225l0L88
Živcových 344138, stodůllr/, 155 oo Praha 5
Den Vzniku íunkce: 1,4. ěevna201,4
Den Vzniku členství: L4, ěeNna 2074

člen Výboru
lvo HANlČlNEc, l,č, 67o1,I8lL773
č.p. 76, 763 23 slopné
Den Vzniku členství: !4, čelvna2oL4

Člen Výboru , __
MAREK SlMlcEK, r,é. 71062315697
Palackého 47317,75]. ].7 Horní lvoštěnice
Den \rzniku členství: 14. čeNna2oL4

počet členů
4

Způsob jednání
spolek zastupuje navenek Ve Všech jeho Věcech samostatně předseda nebo
místopředseda spolku.

Den zápisu změny: Dnem nabytí práVní moci

ll. Kíajský soud V Brně přenáší svou místní pří§lušnost na l\,lěstský soud V Praze.

lll. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů říZení.

odůvodnění:
U zdejšího soudu je Ve spolkovém rejstříku V oddíle L, Vložka 16499 Výše uvedený

spolek.

Podle ust. § 75 zákona č, 3o4l2o73 sb., o Veřejných rejstřících práVniclďch a
íyzických osob, V platném znéní k íízení je příslušný soud ( rejstříkový soud), V jehož
obvodu je obecný soud fyzické nebo práVnické osoby, již se zápis V rejstříku týká, Jde]i
o zahraniční osobu, je k řízení příslušný soud, V jehož obvodu je umístěna podnik nebo
jeho organizační složka.

Vzhledem k tomu, že sídlo spo|ku je nyní V obvodu lvěstského soudu V Praze rozhodl
Soud V souladu s ust. § 76 zákona č. 304/2013 sb., o Veřejných rejstřících píáVnicl(ých a
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íyzických osob, V platném znění o přenesení příslušnosti tak, jak je uvedeno Ve
Výrokové části tohoto Usnesení.

o náhradě nákladŮ řízení bylo rozhodnuto V souladu s ust, § 23 zákona č. 292l2o3 sb.
o zvláštních řízeních soudních , V platném Znění.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů od jeho doručení
k Vrchnímu soudu V olomouci prostřednictvím soudu podepsaného.

V Brně dne 30, prosince 2014

lrena Ventová V, r,

Vyšší soudní úřednice

za spráVnost Vyhoto vení: věíavosmú


