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USNESENÍ
Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Andreou Neradovou v právní věci
navrhovatele:

Mamma HELP, z. s., IČO 700 99 880
sídlem Koněvova 2442/150, Žižkov, 130 00 Praha 3
zastoupeného Mgr. VIKTOR DUŠEK
sídlem Pobřežní 648/1a, Karlín, 186 00 Praha 8

o návrhu na zápis změny do spolkového rejstříku
takto:
I. V spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 10381
se vymazává
Název
Mamma HELP, z. s.
se zapisuje
Název
Mamma HELP, z. s. v likvidaci
Likvidátor
Mgr. VIKTOR DUŠEK, dat. nar. 21. června 1980, r.č. 800621/0168
Boloňská 304/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10
Doručovací adresa: Pobřežní 648/1a, Praha 8, PSČ 186 00
Ostatní skutečnosti
Valná hromada spolku Mamma HELP, z.s. rozhodla dne 14. 5. 2020 o zrušení spolku s likvidací a o
vstupu spolku do likvidace ke dni 1. 7. 2020. Likvidátorem byl povolán Mgr. Viktor Dušek,
narozen dne 21. 6. 1980, trvale bytem Boloňská 304/6, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10.
Likvidátor tímto vyzývá věřitele a jiné osoby a orgány dotčené touto likvidací, aby ve lhůtě tří
měsíců a dvou týdnů ode dne následujícího po dni zveřejnění tohoto oznámení ve spolkovém
rejstříku přihlásili své pohledávky, popř. jiná práva, za spolkem Mamma HELP, z.s. u likvidátora na
doručovací adrese likvidátora: Pobřežní 648/1a, Praha 8, PSČ 186 00.
Den zápisu změny: 1. července 2020, nabyde-li rozhodnutí právní moci později, pak dnem nabytí
právní moci rozhodnutí
II. Navrhovateli se po právní moci tohoto usnesení vrací soudní poplatek ve výši 2,000,- Kč,
placený v kolcích, z účtu soudu podepsaného.
Odůvodnění:
Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. u) zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích se od poplatku
Shodu s prvopisem potvrzuje Irena Svádová
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Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. u) zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích se od poplatku
osvobozují spolek, odborová organizace, mezinárodní odborová organizace, organizace
zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů a jejich pobočné organizace, nadace,
nadační fond, ústav a obecně prospěšná společnost ve věcech veřejného rejstříku.
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 ode dne jeho doručení k Vrchnímu
soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.
Praha 22. června 2020

Andrea Neradová v. r.
vyšší soudní úřednice

Usnesení nabylo právní moci dne 25. června 2020.
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Irena Svádová

Digitálně podepsal Irena Svádová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00215660, o=MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ
00215660], ou=soudní oddělení, ou=12328, cn=Irena Svádová,
sn=Svádová, givenName=Irena, serialNumber=P146279,
title=zapisovatelka
Datum: 2020.06.26 10:45:03 +02'00'

