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NZ 1724/2022 

 N 1779/2022 

 

 

     NOTÁŘSKÝ ZÁPIS 
 

 

sepsaný dne 20.06.2022 (slovy: dvacátého června roku dva tisíce dvacet dva), v místě konání 

úředních dní podle § 13 odst. 1) zákona č. 358/1992 ČNR o notářích a jejich činnosti 

(notářského řádu) v platném znění, na adrese Praha 1, Nové Město, Spálená 97/29, Mgr. 

Viktorem Semanikem, notářem se sídlem v Sokolově, notářská kancelář Karla Havlíčka 

Borovského 575, Sokolov. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Účastnice: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Alena Sadílková, dat. nar. 5. 11. 1969, pobytem Ke dvoru 858/27, Vokovice, 160 00 Praha 6, 

jejíž totožnost byla prokázána z předloženého úředního průkazu, která prohlašuje, že je 

způsobilá samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský 

zápis. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Účastnice zřizuje nadační fond v režimu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zakládací 

listinou v tomto znění: -------------------------------------------------------------------------------------  

 

--------------------------------ZAKLÁDACÍ LISTINA--------------------------------- 

--------------------------------------------------nadačního fondu----------------------------------------------------- 

 

-----------------------------------Nadační fond XPASS---------------------------------- 

---------------------------------------------------(„Nadační fond“)-------------------------------------------------- 

 

1. NÁZEV NADAČNÍHO FONDU, SÍDLO, FORMA A DOBA TRVÁNÍ NADAČNÍHO ---- 

1.1. Právní forma Nadačního fondu: nadační fond ------------------------------------------------------------------ 

1.2. Název: Nadační fond XPASS ------------------------------------------------------------------------------------ 

1.3. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha --------------------------------------------------------------------- 

1.4. Nadační fond je založen na dobu neurčitou.------------------------------------------------------------- 

 

2. ZAKLADATEL NADAČNÍHO FONDU-------------------------------------------------------------- 

2.1. Jediným zakladatelem Nadačního fondu je Alena Sadílková, nar. 5. 11. 1969, Ke dvoru 858/27, 

Vokovice, 160 00 Praha 6 („Zakladatel“).--------------------------------------------------------------- 

2.2. Zakladatel má následující pravomoci:--------------------------------------------------------------------- 

a) rozhodování o jakýchkoli změnách zakládací listiny Nadačního fondu včetně změny účelu 

Nadačního fondu; Zakladatel může rozhodnout o změně zakládací listiny zejména, nikoliv 

však výlučně, ve vztahu k názvu, sídlu, počtu členů správní rady či dozorčí rady, stanovení 

způsobu, jakým členové správní rady zastupují Nadační fond nebo změně kontrolního 

orgánu Nadačního fondu a volbě či odvolání členů správní rady a dozorčí rady; ------------- 

b) vydávání statutu Nadačního fondu a rozhodování o jeho změnách;------------------------------ 
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c) volba a odvolání členů správní rady a dozorčí rady;----------------------------------------------- 

d) právo veta ve vztahu k dárcům Nadačního fondu;-------------------------------------------------- 

e) rozhodování o umístění či změně sídla Nadačního fondu, včetně přemístění do zahraničí;-- 

f) schvalování přeměny Nadačního fondu; a----------------------------------------------------------- 

g) schvalování zrušení Nadačního fondu jinak než rozhodnutím soudu.--------------------------- 

2.3.  Práva Zakladatele nepřecházejí na právní nástupce. V níže uvedených případech přechází 

pravomoci Zakladatele na správní radu:------------------------------------------------------------------ 

a) Zakladatel se vzdal svých práv nebo některého ze svých práv dle tohoto článku zakládací 

listiny Nadačního fondu;------------------------------------------------------------------------------- 

b) Zakladatel zemřel, nebo byl prohlášen za mrtvého či nezvěstného; ----------------------------- 

c) Zakladatel byl omezen na svéprávnosti ve vztahu k jednání majícím podstatný vliv na chod 

Nadačního fondu; nebo--------------------------------------------------------------------------------- 

d) Zakladatel fakticky není schopen přistoupit k realizaci některého svého práva dle tohoto 

Statutu po dobu delší než tři (3) měsíce, čímž je současně ohrožen výkon správy Nadačního 

fondu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ÚČEL NADAČNÍHO FONDU-------------------------------------------------------------------------- 

3.1. Účelem Nadačního fondu je vzdělávací a prevenční činnost v oblasti sexuálního násilí 

v nejširším slova smyslu a podpůrná činnost ve vztahu k obětem této protiprávní činnosti. 

Podpora může být poskytována fyzickým osobám i právnickým osobám.--------------------------- 

3.2. Účel nadačního fondu je naplňován zejména, nikoliv však výlučně, aktivitami vymezenými 

v rámci těchto pilířů:----------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Přímá podpora obětem sexuálně motivované protiprávní činnosti;------------------------- 

b) Zřizování či podpora specializovaných center k zajištění odborné pomoci obětem 

sexuálně motivované trestné činnosti, včetně koordinace aktivit resp. pomoci obětem 

sexuálně motivované trestné činnosti prostřednictvím těchto center.----------------------- 

c) Podpora rozvoje a užívání specializovaného software a aplikací určených k užívání 

fyzickým osobám za účelem ochrany před sexuálně motivovanou protiprávní činností; 

d) Prevence a vzdělávací činnost.---------------------------------------------------------------------- 

 

3.3. Nadační fond v souladu se stanoveným účelem poskytuje pomoc a podporu zejména:------------ 

(a) obětem sexuálně motivované protiprávní činnosti, přednostně pak uživatelům 

specializovaného software a aplikací určených k ochraně fyzických osob před sexuálně 

motivovanou protiprávní činností; statut Nadačního fondu může upravit seznam 

upřednostňovaných software, aplikací či platforem;------------------------------------------- 

(b) projektům podporujícím prevenci v oblasti páchání sexuální protiprávní (trestné 

činnosti);--------------------------------------------------------------------------------------------- 

(c) jakýmkoli dalším projektům souvisejícím s výše uvedenou tématikou.-------------------- 

3.4. Nadační fond v souladu se svým účelem dále podporuje, organizuje a realizuje vzdělávací, 

sportovní a kulturní akce, které jakkoli souvisejí s účelem Nadačního fondu.---------------------- 

3.5. Nadační fond v souladu se svým účelem může dále podporovat a organizovat setkávání 

odborníků a osob s podobným smýšlením a zaměřením.----------------------------------------------- 

3.6. Nadační fond v souladu se svým účelem může poskytovat také pomoc a podporu jiným 

nadačním fondům, nadacím nebo jiným charitativním organizacím.--------------------------------- 

3.7. Poskytováním pomoci a podporou se rozumí vedle finanční podpory, tedy poskytnutí nadačního 

příspěvku, i podpora věcná, poradenská a konzultační zejména v oblasti právní, finanční a 

ekonomické.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.8. Nadační fond svými prostředky může podporovat stát, fyzické i právnické osoby, konkrétní 

projekty a další aktivity, které přispívají ke stanovenému účelu, zejména, nikoliv však výlučně, 

podpořit vývoj a specializovaného software a aplikací určených k užívání fyzickým osobám za 

účelem ochrany před sexuálně motivovanou protiprávní činností. ----------------------------------- 

3.9. Pro účely financování nadačních příspěvků může Nadační fond provádět veřejné sbírky a 

dobročinné aukce. Nadační fond může přijímat dary, kromě jiného, na základě aktivity a 

prostřednictvím specializovaného software a aplikací určených k užívání fyzickým osobám za 

účelem ochrany před sexuálně motivovanou protiprávní činností.------------------------------------ 

3.10. Jednotlivé aspekty účelu Nadačního fondu jsou dále specifikovány ve statutu Nadačního fondu 

a k dosažení svého účelu vykonává Nadační fond dále činnosti uvedené ve statutu Nadačního 

fondu.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.11. Zakladatel bude Nadačnímu fondu poskytovat služby potřebné pro jeho činnost.------------------ 

 

4. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) NADAČNÍHO FONDU-------------------------------- 

4.1. Vedlejší činností Nadačního fondu je podnikání. Výtěžky z podnikání Nadačního fondu mohou 

sloužit jen k podpoře účelu Nadačního fondu.----------------------------------------------------------- 

4.2. Předmětem podnikání Nadačního fondu je:-------------------------------------------------------------- 

(a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.--------- 

4.3. Předmětem činnosti Nadačního fondu je:----------------------------------------------------------------- 

(a) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor;-------------------------------------------- 

(b) Správa vlastního majetku;------------------------------------------------------------------------- 

(c) Výroba, obchod a služby jinde nezařazené.----------------------------------------------------- 

4.4. Jakékoliv specifikace a změny vedlejší činnosti Nadačního fondu mohou být provedeny ve 

statutu Nadačního fondu.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5. MAJETKOVÝ VKLAD A SPRÁVCE VKLADU--------------------------------------------------- 

5.1. Majetkový vklad do Nadačního fondu činí 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).---------- 

5.2. Vklad bude splacen do 5 dnů ode dne založení Nadačního fondu do rukou správce vkladu nebo 

na zvláštní bankovní účet, který bude správcem vkladu za tímto účelem zřízen.------------------- 

5.3. Správcem vkladu se určuje zakladatel.-------------------------------------------------------------------- 

 

6. ORGÁNY NADAČNÍHO FONDU--------------------------------------------------------------------- 

6.1. Orgány Nadačního fondu jsou:----------------------------------------------------------------------------- 

(a) správní rada; a--------------------------------------------------------------------------------------- 

(b) dozorčí rada.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. SPRÁVNÍ RADA------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.1. Správní rada je statutární orgán Nadačního fondu.------------------------------------------------------ 

7.2. Správní rada má 5 (pět) členů. Ke vzniku Nadačního fondu a usnášeníschopnosti správní rady 

se musí funkce člena správní rady ujmout nejméně 3 (tři) členové.----------------------------------- 

7.3. Členy správní rady volí a odvolává Zakladatel. Nastane-li situace předpokládaná dle článku 2.3 

zakládací listiny, volí a odvolává správní rada své členy sama. Vzdá-li se zakladatel pravomoci 

jmenovat a odvolávat členy správní rady, přechází tato pravomoc na správní radu, v takovém 

případě je zakladatel oprávněn navrhovat kandidáty na členy správní rady. Členové správní rady 

jsou povinni zvolit z kandidátů navržených zakladatelem; to neplatí, pokud zakladatel žádného 

kandidáta nenavrhne.---------------------------------------------------------------------------------------- 

7.4. Prvními členy správní rady jsou zakladatelem jmenováni:--------------------------------------------- 

(a) Alena Sadílková, dat. nar. 05.11.1969; --------------------------------------------------------- 
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(b) Vladimíra Peterková, dat. nar. 11.01.1967; ---------------------------------------------------- 

(c) Markéta Wernerová, dat. nar. 02.08.1983.------------------------------------------------------ 

7.5. Funkční období členů správní rady je pětileté. Členy správní rady lze volit opakovaně.---------- 

7.6. Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím funkčního období, zvolí 

správní rada na uvolněné místo nového člena správní rady. Funkční období takového člena končí 

dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo.---- 

7.7. Správní rada si ze svého středu zvolí svého předsedu, s výjimkou prvního předsedy správní rady, 

kterého jmenuje zakladatel. -------------------------------------------------------------------------------- 

7.8. Prvním předsedou správní rady je zakladatelem jmenována Alena Sadílková.---------------------- 

7.9. Člen správní rady vykonává svou funkci osobně. Může však zmocnit pro jednotlivé zasedání 

správní rady jiného člena správní rady, aby za něj při jeho neúčasti hlasoval.---------------------- 

7.10. Vedle záležitostí stanovených zákonem, touto zakládací listinou a statutem, náleží do působnosti 

správní rady zejména:--------------------------------------------------------------------------------------- 

(a) rozhodování o poskytnutí nadačního příspěvku;----------------------------------------------- 

(b) schvalování rozpočtu a jeho změn;--------------------------------------------------------------- 

(c) schvalování roční účetní závěrky a výroční zprávy o činnosti a hospodaření;------------- 

(d) volba a odvolání členů správní rady a členů dozorčí rady;----------------------------------- 

(e) stanovení výše odměny za výkon funkce člena správní rady, popř. člena dozorčí rady; 

(f) rozhodování o počtu zaměstnanců Nadačního fondu a stanovení jejich odměny, má-li 

Nadační fond zaměstnance;----------------------------------------------------------------------- 

(g) rozhodování o případné podnikatelské činnosti Nadačního fondu;-------------------------- 

(h) rozhodování o zřizování komisí a poradních orgánů a odměňování jejích členů;--------- 

(i) rozhodování o dalších otázkách, které si do své působnosti vyhradí.----------------------- 

7.11. Správní rada zasedá podle potřeby, minimálně však jednou za rok. Zasedání řídí předseda 

správní rady.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.12. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K rozhodnutí 

správní rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů, pokud statut neurčí jinak. 

V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.-------------------------------------- 

7.13. Zasedání správní rady svolává písemnou pozvánkou předseda správní rady. Pozvánka na 

zasedání správní rady musí být členům správní rady odeslána nejpozději 15 dní přede dnem 

konání zasedání správní rady. Pozvánku je možné rozeslat emailem.-------------------------------- 

7.14. Se souhlasem všech členů správní rady se může zasedání správní rady konat i bez řádné nebo 

řádně rozeslané pozvánky. Souhlas může mít elektronickou formu prostřednictvím emailu.----- 

7.15. Na zasedání lze rozhodovat pouze o záležitostech uvedených v programu jednání v pozvánce. 

O jiných záležitostech lze rozhodovat jen se souhlasem všech členů správní rady.---------------- 

7.16. Správní rada rozhoduje aklamací. ------------------------------------------------------------------------- 

7.17. Zasedání správní rady je možné konat za využití technických prostředků, přičemž musí být vždy 

možné ověřit totožnost člena správní rady oprávněného hlasovat. O použití technických 

prostředků je nutno vždy informovat v pozvánce na zasedání správní rady.------------------------- 

7.18. Správní rada může přijímat také rozhodnutí mimo zasedání (per rollam). Návrh na přijetí 

usnesení mimo zasedání předkládá předseda správní rady s tím, že určí lhůtu pro hlasování a 

způsob hlasování. Lhůta nesmí být kratší než 3 (tři) pracovní dny. Nevyjádří-li se člen správní 

rady ve lhůtě, platí, že souhlasí. O hlasování mimo zasedání a o jeho výsledku pořídí předseda 

správní rady zápis a zašle je všem členům správní rady způsobem pro zasílání pozvánky na 

zasedání správní rady.--------------------------------------------------------------------------------------- 

7.19. Správní rada může o nakládání s majetkem Nadačního fondu rozhodovat pouze v souladu 

s účelem Nadačního fondu.--------------------------------------------------------------------------------- 
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8. DOZORČÍ RADA------------------------------------------------------------------------------------------ 

8.1. Dozorčí rada je kontrolní a revizní orgán Nadačního fondu. ------------------------------------------ 

8.2. Dozorčí rada má 3 (tři) členy.------------------------------------------------------------------------------ 

8.3. Prvními členy dozorčí rady jsou zakladatelem jmenováni:--------------------------------------------- 

(a) Josef Baloun, dat. nar. 17.12.1966; -------------------------------------------------------------- 

(b) Pavel Nauš, dat. nar. 04.08.1969; ---------------------------------------------------------------- 

(c) Jan Peterka, dat. nar. 30.01.1967.---------------------------------------------------------------- 

8.4. Funkční období členů dozorčí rady je pětileté. Členy dozorčí rady lze volit opakovaně.---------- 

8.5. Členy dozorčí rady volí a odvolává Zakladatel. Nastane-li situace předpokládaná dle článku 2.3 

zakládací listiny, volí a odvolává členy dozorčí rady správní rada. Vzdá-li se zakladatel 

pravomoci jmenovat a odvolávat členy dozorčí rady, přechází tato pravomoc na správní radu, 

v takovém případě je zakladatel oprávněn navrhovat kandidáty na členy dozorčí rady. Členové 

dozorčí rady jsou povinni zvolit z kandidátů navržených zakladatelem; to neplatí, pokud 

zakladatel žádného kandidáta nenavrhne.----------------------------------------------------------------- 

8.6. Prvním předsedou dozorčí rady je zakladatelem jmenován Josef Baloun.--------------------------- 

8.7. Dozorčí rada zejména:--------------------------------------------------------------------------------------- 

(a) dohlíží na to, zda Nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, zakládací 

listinou a statutem Nadačního fondu;------------------------------------------------------------ 

(b) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků;--------- 

(c) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrh na jejich odstranění;---- 

(d) kontroluje vedení účetnictví a přezkoumává účetní závěrku;-------------------------------- 

(e) vyjadřuje se k výroční zprávě;-------------------------------------------------------------------- 

(f) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní 

činnosti.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. ZASTUPOVÁNÍ NADAČNÍHO FONDU------------------------------------------------------------- 

9.1. Nadační fond zastupuje samostatně předseda správní rady. Podepisování jménem Nadačního 

fondu se děje tak, že k názvu Nadačního fondu připojí svůj podpis předseda správní rady.------- 

9.2. Nadační fond je oprávněn k zastupování Nadačního fondu zmocnit třetí osobu.------------------- 

 

10. PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ----------------------------- 

10.1. Nadační fond poskytuje nadační příspěvky za podmínek dále uvedených a na základě 

rozhodnutí správní rady.------------------------------------------------------------------------------------- 

10.2. Nadační příspěvky se poskytují pouze v souladu s účelem Nadačního fondu.---------------------- 

10.3. Podrobná pravidla pro poskytování nadačních příspěvků a dalších forem podpory vypracovává 

správní rada.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.4. Správní rada je vždy oprávněna na základě svého rozhodnutí pravidla pro poskytování 

nadačních příspěvků kdykoliv upřesnit nebo upravit. -------------------------------------------------- 

10.5. Správní rada je oprávněna zřizovat odborné komise a poradní orgány pro účely posuzování 

konkrétních projektů. Odborné komise a poradní orgány poskytují správní radě odborná 

stanoviska.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.6. O poskytování nadačních příspěvků rozhoduje vždy správní rada. Na poskytnutí nadačního 

příspěvku není nárok. Správní rada oznámí žadateli písemně své rozhodnutí o poskytnutí 

nadačního příspěvku.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ------------------------------------------------------ 

11.1. Záležitosti Nadačního fondu neupravené touto zakládací listinou upraví statut Nadačního fondu. 

Statutem Nadačního fondu může být změněna organizační struktura Nadačního fondu.---------- 
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11.2. V případě, že některé ustanovení této zakládací listiny se, ať už vzhledem k platnému právnímu 

řádu, nebo k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některá 

ustanovení chybějí, zůstávají ostatní ustanovení zakládací listiny touto skutečností nedotčena. 

Namísto dotyčného ustanovení se použije ustanovení příslušného obecně závazného právního 

předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu zakládací listiny.-------- 

11.3. Tato zakládací listina může být měněna pouze rozhodnutím zakladatele nebo, nastane-li situace 

předpokládaná článkem 2.3 zakládací listiny, správní radou. Správní rada smí změnit zakládací 

listinu Nadačního fondu pouze tak, že taková změna nebude odporovat poslání a účelu 

Nadačního fondu stanoveného a zamýšleného zakladatelem Nadačního fondu při jeho založení. 

11.4. Ustanovení týkající se účelu nadačního fondu nesmí být měněna tak, aby byl popřen původní 

smysl a význam nadačního fondu, připouští se však rozšířit konkretizaci účelu nadačního fondu 

o další pilíře a aktivity směřující k naplnění účelu, jak je obecně definován v článku 3.1 této 

zakládací listiny.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.5. Nadační fond může být zrušen z důvodů stanovených platnými právními předpisy.--------------- 

11.6. Připouští se možnost fúze Nadačního fondu s nadací, jakož i změna právní formy Nadačního 

fondu na nadaci.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.2 O dobrovolném zrušení a jmenování likvidátora Nadačního fondu rozhoduje správní rada se 

souhlasem zakladatele, a to pouze v případě, že nebude trvale možné, aby Nadační fond nadále 

plnil svůj účel.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11.7. Nadační fond se zruší:--------------------------------------------------------------------------------------- 

(a) dosažením účelu, pro který byl zřízen, a to dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady 

nebo rozhodnutí zakladatele o dosažení účelu Nadačního fondu;--------------------------- 

(b) rozhodnutím správní rady po předchozím vyjádření dozorčí rady o sloučení s jiným 

Nadačním fondem, a to dnem uvedeným ve smlouvě o sloučení;--------------------------- 

(c) rozhodnutím soudu o zrušení Nadačního fondu dnem uvedeným v rozhodnutí, jinak 

dnem nabytí právní moc rozhodnutí;------------------------------------------------------------ 

(d) rozhodnutím o úpadku, nebo zamítnutím insolvenčního návrhu proto, že majetek 

Nadačního fondu nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.--------------------- 

11.8. O případném likvidačním zůstatku po zrušení Nadačního fondu rozhodne zakladatel v souladu 

s aplikovatelnými právními předpisy a při respektování smyslu a účelu Nadačního fondu. Pokud 

již v době rozhodování o likvidačním zůstatku tento nebude naživu, pak se likvidační zůstatek 

nabídne jiné nadaci či nadačnímu fondu s obdobným účelem.---------------------------------------- 

11.9. Ve věcech neupravených touto zakládací listinou ani statutem Nadačního fondu platí ustanovení 

obecně závazných právních předpisů, zejména pak občanského zákoníku.-------------------------- 

 

 

 

II. 

Prohlášení zakladatele 

Účastnice dále prohlašuje, že souhlasí se zápisem své osoby do nadačního rejstříku. ------------  
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Vyjádření notáře dle § 70 a § 70 a zákona č. 358/1992 Sb.,  

notářského řádu v platném znění 

 

Právní jednání je v souladu s právními předpisy a dalšími dokumenty, se kterými soulad 

právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis a právní jednání splňuje náležitosti 

a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného seznamu nebo 

zápis do veřejného rejstříku. ------------------------------------------------------------------------------  

 

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastnicí přečten, poté jí schválen. -----------------------  

 

 

L. S. 

Mgr. Viktor Semanik 

notář v Sokolově 
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Mgr. Viktor Semanik v.r.           

Alena Sadílková v.r. 

 



.

 

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje

s notářským zápisem sepsaným dne 20.06.2022 pod číslem NZ 1724/2022.

Stejnopis byl vyhotoven dne 20.06.2022
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