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Usnesení
 

Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Bc. Janou Felixovou v právní věci
navrhovatele: Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú., č.p. 208, 252 10 Líšnice, identifikační
číslo 033 95 987, právní zást. doc. JUDr. ALEŠ ROZEHNAL, Ph.D., advokát, Týnská
633/12, Staré Město, 110 00 Praha 1, o návrhu na zápis změny do rejstříku ústavů, 

:takto

I. V rejstříku ústavů vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu U, vložce číslo 90

se vymazává

Správní rada
člen správní rady

JUDr. IVANA MILLEROVÁ, Dr., dat. nar. 30. dubna 1968, r.č. 685430/1344
Pod lipami 2665/7, Žižkov, 130 00 Praha 3
Den vzniku členství: 15. září 2014
 
 

se zapisuje

Správní rada
U vymazávané osoby: JUDr. IVANA MILLEROVÁ, Dr., dat. nar.30. dubna 1968,
r.č.685430/1344

Den zániku členství: 21. dubna 2017

člen správní rady
TOMÁŠ RAŠKA, dat. nar. 23. května 1978, r.č. 780523/1731
Pod rovinou 659/3, Krč, 140 00 Praha 4
Den vzniku členství: 21. dubna 2017

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

II. Návrh došlý soudu dne 26. 6. 2017, Fj 223513/2017, se v části zápisu dne zániku
funkce ve správní radě u bývalého člena správní rady vymazávaného z obchodního
rejstříku a v části zápisu dne vzniku funkce ve správní radě u člena správní rady
zapisovaného do obchodního rejstříku zamítá.

O d ů v o d n ě n í:

 

Navrhovatel se návrhem soudu došlým dne 26. 6. 2017, Fj 223513/2017, domáhal



 v. r.
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Bc. Jana Felixová
vyšší soudní úřednice

Navrhovatel se návrhem soudu došlým dne 26. 6. 2017, Fj 223513/2017, domáhal
zápisu změn u výše uvedeného ústavu do obchodního rejstříku.

Na základě k návrhu předložených listin soud rozhodl tak, jak je shora uvedeno.

 

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

 

V Praze dne 29. června 2017

 

Za správnost vyhotovení: Zdeňka Svobodová
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