L 8553/RD2/MSPH
Fj 464832/2016/MSPH

Usnesení
Městský soud v Praze rozhodl vyšším soudním úředníkem Mgr. Rudolfem Prokopem v
právní věci navrhovatele: Sdružení ambulantních gastroenterologů, Odlehlá 841/56,
Vysočany, 190 00 Praha, identifikační číslo 677 75 535, právní zást. Mgr. PETR
PANÝR, Vocelova 603/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2, o návrhu na zápis změny do
spolkového rejstříku takto:
I. V spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo
8553
se vymazává
Název
Sdružení ambulantních gastroenterologů
se zapisuje
Název
Spolek ambulantních gastroenterologů
Účel
Účelem spolku je vytvářet optimální odborné a ekonomické podmínky pro
poskytování ambulantních zdravotních služeb v oboru gastroenterologie s
ohledem na zájmy pacientů.
Název nejvyššího orgánu
Valné shromáždění
Koordinační výbor
Předseda spolku
ZDEŇKA KRÁLOVÁ, dat. nar. 1. dubna 1949, r.č. 495401/223
Odlehlá 841/56, Vysočany, 190 00 Praha 9
Den vzniku funkce: 26. listopadu 2016
Den vzniku členství: 26. listopadu 2016
člen Koordinačního výboru
IVANA LÍBALOVÁ, dat. nar. 2. prosince 1949, r.č. 496202/075
K remízku 1002/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Den vzniku členství: 26. listopadu 2016
člen Koordinačního výboru
TOMÁŠ DAVID, dat. nar. 21. února 1949, r.č. 490221/088
Kamenická 365/1, Holešovice, 170 00 Praha 7
Den vzniku členství: 26. listopadu 2016
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Počet členů
3
Způsob jednání
Předseda spolku zastupuje spolek navenek.
Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci
II. Navrhovateli se po právní moci tohoto usnesení vrací soudní poplatek ve výši 2.000,Kč.
Odůvodnění:
Navrhovatel se návrhem soudu došlým dne 8.12.2016 pod č.j. Fj 464832/2016 domáhal
zápisu změn u výše uvedeného spolku do spolkového rejstříku. Návrh obsahoval kolky
ve výši 2.000,- Kč.
Dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. k) zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích se
od poplatku osvobozují řízení ve věcech zápisu údajů o spolku, pobočném spolku,
odborové organizaci, mezinárodní odborové organizaci, organizaci zaměstnavatelů a
mezinárodní organizaci zaměstnavatelů a jejich pobočné organizaci, nadaci, nadačním
fondu, ústavu a obecně prospěšné společnosti do veřejného rejstříku nebo jeho změny.
Vzhledem k tomu, že soudní poplatek zaplatil někdo, kdo k tomu není povinen, soud
rozhodl o vrácení soudního poplatku v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 věta prvá,
zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, a to po právní moci tohoto usnesení.
Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů od jeho doručení
k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 12. prosince 2016
Mgr. Rudolf Prokop v. r.
vyšší soudní úředník
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