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N O T ÁŘS K Ý  Z Á P I S  

 
sepsaný dne třináctého června roku dvoutisícího dvacátého druhého (13.6.2022) 

JUDr. Michaelou Havlovou, notářkou v Praze, se sídlem na adrese V Jámě 699/1, 
Nové Město, 110 00 Praha 1, v kanceláři notářky na adrese V Jámě 699/1, Nové 
Město, 110 00 Praha 1, podle § 80a až 80f zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich 
činnosti – notářského řádu, o rozhodnutí orgánu právnické osoby.  -------------------  

 
 

Č l á n e k  P r v n í  :    ------------------------------------------------------------------------------------  

1. název (obchodní firma), identifikační číslo, sídlo, údaje o zápisu do obchodního 
rejstříku právnické osoby:  -----------------------------------------------------------------------  
1.1. název (obchodní firma): Bezva firma s.r.o.  ---------------------------------  
1.2. IČO: 24168416  -----------------------------------------------------------------------  
1.3. sídlo: Praha 4 - Braník, Za Mlýnem 1563/27, PSČ 14700  ---------------  
1.4. zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu 

v Praze v oddílu C, vložce č. 185004  ------------------------------------------  
2. označení orgánu právnické osoby, o jehož rozhodnutí se pořizuje notářský zápis: 

valná hromada --------------------------------------------------------------------------------------  
3. místo, den a rok, kdy došlo k rozhodnutí valné hromady:  ------------------------------  

3.1. místo konání valné hromady: V Jámě 699/1, Praha 1 ---------------------  
3.2. datum konání valné hromady: 13. června 2022  -----------------------------  
3.3. hodina zahájení valné hromady: 14.15  ----------------------------------------  

4. údaj, jak byly ověřeny existence a právní osobnost právnické osoby: z obchod-
ního rejstříku; předseda valné hromady prohlašuje zápis společnosti v obchod-
ním rejstříku k dnešnímu dni za aktuální  ----------------------------------------------------  

5. údaj, jak byly zjištěny vnitřní poměry společnosti, schopnost usnášení valné hro-
mady, schopnost valné hromady přijímat rozhodnutí, pravomoc a působnost 
valné hromady:  -------------------------------------------------------------------------------------  
5.1. ze společenské smlouvy ze dne 30. srpna 2011, které předseda valné 

hromady prohlašuje za autentické, v celém rozsahu správné, ke dni 
konání této valné hromady platné a jediné závazné, a z příslušných 
ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve 
znění platném k 31. prosinci 2013 (dále jen „obchodní zákoník“), která 
se podle § 777 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společ-
nostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen 
„ZOK“) stala obsahem společenské smlouvy, a dále s přihlédnutím 
k případnému zrušení ujednání této společenské smlouvy, která byla 
v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK; kde se v tomto notář-
ském zápisu odkazuje na ustanovení obchodního zákoníku, má se za 
to, že tato ustanovení jsou obsahem společenské smlouvy, přestože 
do ní dosud nebyla formálně zapracována  -----------------------------------  
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5.2. z příslušných donucujících ustanovení ZOK  ---------------------------------  
5.3. z evidence skutečných majitelů, ve které jsou zapsáni skuteční vlast-

níci společnosti Bezva firma s.r.o. a valná hromada je tedy v souladu 
s ustanovením § 54 z.č. 37/2021 Sb., zákona o evidenci skutečných 
majitelů, způsobilá přijímat rozhodnutí -----------------------------------------  

6. jméno, příjmení, datum narození, bydliště předsedy valné hromady: Ondřej Ku-
čera nar. 9. března 1995, adresa bydliště Matějkova 2443/13, Libeň, Praha 9  ---  

7. údaj, jak byla ověřena totožnost předsedy valné hromady: z platného úředního 
průkazu  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

8. údaj, jak byla ověřena schopnost usnášení valné hromady:  ---------------------------  
8.1. ze zápisu v obchodním rejstříku, z něhož plyne, že společnost má zá-

kladní kapitál 200 000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých), který je v 
plné výši splacen  --------------------------------------------------------------------  

8.2. ze seznamu společníků a zápisu v obchodním rejstříku, které 
předseda valné hromady prohlašuje, pokud se týká osob společníků a 
velikosti jejich podílů, za aktuální a správný  ---------------------------------  

8.3. z článku VIII. odst. 1 společenské smlouvy, podle kterého má každý 
společník při hlasování na valné hromadě na každých 1 000,-- Kč 
svého vkladu do základního kapitálu společnosti jeden hlas; jednotliví 
společníci mají tyto podíly a tyto počty hlasů při hlasování na valné 
hromadě:  ------------------------------------------------------------------------------  

 

společník podíl počet hlasů 
František Novotný, nar. 21. ledna 1976, adresa 
bydliště Zárybnická 2958/17, Horní Počernice, 
Praha 9 (dále jen František Novotný)  ---------------  

50 % 100 

Aleš Hudeček, nar. 12. února 1976, adresa byd-
liště Kubelíkova 1494/18, Žižkov, Praha 3 (dále 
jen Aleš Hudeček)  ----------------------------------------  

50 % 100 

celkem je tedy ve společnosti 200 hlasů. -------------------------------------------  
 

8.4. z listiny přítomných, podle níž jsou přítomni společníci, kteří mají 200 
hlasů  ------------------------------------------------------------------------------------  

8.5. z článku VIII. odst. 3 společenské smlouvy, podle kterého je valná hro-
mada schopna usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň 
polovinu všech hlasů, tj. alespoň  100 hlasů  ---------------------------------  

9. prohlášení společníků, že se vzdávají práva na včasné svolání valné hromady, 
popřípadě na její svolání způsobem, který stanoví ZOK nebo společenská 
smlouva:  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
9.1. František Novotný prohlásil, že se ve smyslu § 184 odst. 3 ZOK vý-

slovně vzdává práva na včasné a řádné svolání valné hromady  -------  
9.2. Aleš Hudeček prohlásil, že se ve smyslu § 184 odst. 3 ZOK výslovně 

vzdává práva na včasné a řádné svolání valné hromady  ----------------  
10. prohlášení předsedajícího, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí:  -  

Ondřej Kučera prohlásil že: ----------------------------------------------------------------------  
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– valná hromada sice nebyla svolána včas a způsobem, který stanoví ZOK a 
společenská smlouva, ale jednání valné hromady jsou přítomni oba společ-
níci a oba se způsobem určeným ustanovením § 184 odst. 3 ZOK vzdali 
práva na včasné a řádné svolání valné hromady,  ----------------------------------  

– na valné hromadě jsou přítomni společníci, kteří mají 200 hlasů z celkem 
200, což představuje 100,00% (sto procent) všech hlasů, a valná hromada 
je schopna usnášení,  ----------------------------------------------------------------------  

– valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí.  -----------------------------------  
Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen protest.  ---------------------------------------------  
 

Č l á n e k  D r u h ý  :  Předložení listin  ------------------------------------------------------------  

Osvědčuji, že mi před rozhodnutím valné hromady o schválení změny právní 
formy byly předloženy tyto listiny:  --------------------------------------------------------------------  
1. prohlášení společnosti Bezva firma s.r.o., že:  ---------------------------------------------  

1.1. proti ní není vedeno trestní řízení, nebyla trestána podle zákona o trestní 
odpovědnosti právnických osob,  -------------------------------------------------------  

1.2. není v likvidaci,  ------------------------------------------------------------------------------  
1.3. není vůči ní vedeno insolvenční řízení,  -----------------------------------------------  
1.4. ke změně právní formy není třeba souhlasu orgánu veřejné moci,  -----------  
1.5. není příjemcem veřejné podpory,  ------------------------------------------------------  
1.6. nevydala dluhopisy,  ------------------------------------------------------------------------  
1.7. není jí známo, že by některý z věřitelů přihlásil své pohledávky nebo požá-

dal o poskytnutí jistoty podle § 35 odst. 3 zákona č. 125/2008 Sb., o přemě-
nách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen zákon 
o přeměnách), --------------------------------------------------------------------------------  

2. výpis společnosti Bezva firma s.r.o. z rejstříku trestů právnických osob  ------------  
3. doklad o zveřejnění projektu přeměny ve sbírce listin rejstříkového soudu  --------  
4. doklad o zveřejnění oznámení podle § 33 zákona o přeměnách v Obchodním 

věstníku  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
5. řádná účetní závěrka sestavená podle § 365 odst. 1 zákona o přeměnách ke dni 

vyhotovení projektu změny právní formy a zpráva auditora o jejím ověření  -------  
6. znalecký posudek o ocenění jmění podle § 367 odst. 1 zákona o přeměnách  ---  
7. usnesení Městského soudu v Praze o jmenování znalce ze dne 8. dubna 2022 

č.j. 2 Nc 4596/2022-12, které nabylo právní moci dne 19. dubna 2022  -------------  
 

Č l á n e k  T ře t í  :  Rozhodnutí o změně právní formy  ------------------------------------  

 

Prohlášení společníků o vzdání se práv  ----------------------------------------------------------------  

 
1. společník František Novotný prohlašuje, že se podle § 7 písm. f) zákona č. 

125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění platném 
od 1.1.2012, dále jen zákon o přeměnách, vzdává práva na zaslání všech 
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dokumentů stanovených zákonem o přeměnách, tj. i dokumentů uvedených 
v § 363 odst. 1 zákona o přeměnách, a práva na zaslání upozornění podle § 93 
odst. 2 (za použití § 363b odst. 1) zákona o přeměnách, a že podle § 8 zákona 
o přeměnách uděluje, souhlas s tím, že nebyla a nebude vypracována jakákoliv 
zpráva týkající se změny právní formy společnosti, požadovaná zákonem o přemě-
nách, ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. společník Aleš Hudeček prohlašuje, že se podle § 7 písm. f) zákona č. 125/2008 
Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění platném od 
1.1.2012, dále jen zákon o přeměnách, vzdává práva na zaslání všech dokumentů 
stanovených zákonem o přeměnách, tj. i dokumentů uvedených v § 363 odst. 1 
zákona o přeměnách, a práva na zaslání upozornění podle § 93 odst. 2 (za použití 
§ 363b odst. 1) zákona o přeměnách, a že podle § 8 zákona o přeměnách uděluje, 
souhlas s tím, že nebyla a nebude vypracována jakákoliv zpráva týkající se změny 
právní formy společnosti, požadovaná zákonem o přeměnách.  -------------------------  

 

Rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí o změně právní formy  ------------------------------  

Před zahájením jednání o změně právní formy předseda valné hromady prohlásil, 
že valná hromada je schopna usnášení a je způsobilá přijmout rozhodnutí o změně 
právní formy na akciovou společnost.  ---------------------------------------------------------------  

Je přítomno 200 (dvě stě) hlasů z celkem 200, což představuje 100,00% (sto pro-
cent) všech hlasů.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Ze společenské smlouvy, která nestanoví pro žádné z dílčích rozhodnutí přijíma-
ných v rámci rozhodnutí o změně právní formy vyšší počet hlasů, a z ustanovení § 17 
odst. 2 zákona o přeměnách vyplývá, že k přijetí rozhodnutí o změně právní formy je 
nutný souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů společníků přítomných na valné hro-
madě, tj. alespoň  150 hlasů.  --------------------------------------------------------------------------  

 

Rozhodnutí o změně právní formy  ----------------------------------------------------------------------  

Valné hromadě byl předložen tento návrh:  ---------------------------------------------------  
 

1. valná hromada schvaluje konečnou účetní závěrku společnosti Bezva firma s.r.o. 
ke dni 31. prosince 2021, tedy ke dni vyhotovení projektu změny právní formy,  ---  

2. valná hromada schvaluje projekt změny právní formy společnosti Bezva firma 
s.r.o. ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost vypracovaný 
ke dni 31. prosince 2021 a dne 6. května 2022 uložený do sbírky listin rejstříko-
vého soudu, který je přílohou tohoto notářského zápisu  ----------------------------------  
 
 
O předloženém návrhu dal předseda valné hromady hlasovat a   hlasování ozná-

mil valné hromadě tento výsledek hlasování:  -----------------------------------------------------  

− pro bylo 200 (dvě stě) hlasů,  ----------------------------------------------------------------------  

− proti nehlasoval nikdo, -------------------------------------------------------------------------------  

− hlasování se nezdržel nikdo. -----------------------------------------------------------------------  
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Pro rozhodnutí schválení změny právní formy společnosti hlasovali jmenovitě tito 
společníci:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. František Novotný  ---------------------------------------------------------------------------------  
2. Aleš Hudeček  ---------------------------------------------------------------------------------------  

zvednutím ruky zmocněného zástupce obou společníků a jeho prohlášením, že 
hlasuje pro přijetí návrhu.  -------------------------------------------------------------------------------  

 

Prohlášení společníků o vzdání se práv  ----------------------------------------------------------------  

 
1. společník František Novotný prohlašuje, že se podle § 7 písm. e) zákona o přemě-

nách vzdává práva podat návrh na určení neplatnosti projektu změny právní formy 
a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení změny právní formy a 
podle § 7 písm. g) se vzdává i jiných práv, a to i těch, která mu vzniknou v bu-
doucnu, poskytuje-li mu je zákon o přeměnách v souvislosti se změnou právní 
formy  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. společník Aleš Hudeček prohlašuje, že se podle § 7 písm. e) zákona o přeměnách 
vzdává práva podat návrh na určení neplatnosti projektu změny právní formy a ná-
vrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení změny právní formy a podle § 
7 písm. g) se vzdává i jiných práv, a to i těch, která mu vzniknou v budoucnu, po-
skytuje-li mu je zákon o přeměnách v souvislosti se změnou právní formy  ----------  

 

Osvědčení  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Protože:  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. valná hromada sice nebyla svolána včas a způsobem, který stanoví ZOK a spo-
lečenská smlouva, ale jednání valné hromady byli přítomni oba společníci a oba 
se způsobem určeným ustanovením § 184 odst. 3 ZOK vzdali práva na včasné 
svolání valné hromady a na její svolání způsobem, který stanoví ZOK a spole-
čenská smlouva;  -----------------------------------------------------------------------------------  

2. projekt změny právní formy byl dne 6. května 2022, tj. v jednoměsíční lhůtě přede 
dnem konání valné hromady určené § 33 odst. 1 písm. a) zákona o přeměnách, 
uložen do sbírky listin obchodního rejstříku;  -----------------------------------------------  

3. oznámení o uložení projektu změny právní formy bylo dne 10. května 2022, tj. 
v jednoměsíční lhůtě přede dnem konání valné hromady určené § 33 odst. 1 
písm. b) zákona o přeměnách, zveřejněno v Obchodním věstníku;  -----------------  

4. zpráva o změně právní formy podle § 24 zákona o přeměnách se nevyžaduje, 
protože oba společníci podle § 27 písm. d) zákona o přeměnách souhlasili, že 
nebude pořizována;  -------------------------------------------------------------------------------  

5. zpráva o změně právní formy podle § 24 zákona o přeměnách se podle ustano-
vení § 27 písm. c) zákona o přeměnách nevyžaduje, protože oba společníci jsou 
zároveň jednateli;  ----------------------------------------------------------------------------------  

6. jmění společnosti bylo v souladu s § 367 odst. 1 zákona o přeměnách ke dni 
31. prosince 2021, tedy ke dni vyhotovení projektu změny právní formy, oceněno 
znaleckým posudkem znalce B.S.O. spol. s r.o., IČO 25109197, jmenovaného 
usnesením soudu Městského soudu v Praze o jmenování znalce ze dne 8. dubna 
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2022 č.j. 2 Nc 4596/2022-12, protože společnost mění svou právní formu na ak-
ciovou společnost;  ---------------------------------------------------------------------------------  

7. hodnota čistého obchodního majetku byla znaleckým posudkem o ocenění jmění 
posudkem stanovena na 667 012 000,-- Kč, tedy na částku vyšší, než je výše 
základního kapitálu společnosti po změně právní formy; tento znalecký posudek 
obsahuje výrok podle ustanovení § 367 odst. 2 zákona o přeměnách;  -------------  

8. projekt změny právní v souladu s § 361 zákona o přeměnách obsahuje:  ----------  
8.1. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo společnosti před změnou právní 

formy,  ------------------------------------------------------------------------------------------  
8.2. právní formu, jíž má společnost nabýt,  -----------------------------------------------  
8.3. obchodní firmu společnosti po změně právní formy,  ------------------------------  
8.4. den, k němuž byl zpracován projekt změny právní formy,  ----------------------  
8.5. stanovy společnosti po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku, 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
8.6. všechny zvláštní výhody, které společnost poskytuje statutárnímu orgánu 

nebo jeho členům, členům dozorčí rady nebo kontrolní komise, pokud se 
zřizují, a znalci pro ocenění jmění; přitom je zvlášť uvedeno, komu je tato 
výhoda poskytována a kdo a za jakých podmínek ji poskytuje,  ----------------  

8.7. jména, příjmení a bydliště osob, které budou po zápisu změny právní formy 
do obchodního rejstříku členy představenstva a dozorčí rady společnosti,  -  

8.8. počet, podobu, druh, formu a jmenovitou hodnotu akcií určených pro kaž-
dého akcionáře po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku, pra-
vidla postupu a lhůtu pro jejich vydání,  -----------------------------------------------  

9. konečná účetní závěrka společnosti byla v souladu s § 366 odst. 2 zákona o pře-
měnách ověřena auditorem, protože tak stanoví zákon č. 563/1991 Sb., o účet-
nictví, v platném znění;  ---------------------------------------------------------------------------  

10. údaje, z nichž byla sestavena účetní závěrka ke dni vyhotovení projektu změny 
právní formy, nejsou v souladu s ustanovením § 365 odst. 3 zákona o přemě-
nách ke dni rozhodnutí valné hromady o změně právní formy starší než tři mě-
síce, a výše vlastního kapitálu v této účetní závěrce je v souladu s ustanovením 
§ 365 odst. 4 zákona o přeměnách 141 883 000,-- Kč tedy více, než je výše zá-
kladního kapitálu společnosti po změně právní formy;  ----------------------------------  

11. působnost valné hromady přijímat rozhodnutí byla ověřena:  --------------------------  
11.1. z ustanovení § 17 odst. 1 zákona o přeměnách, podle kterého náleží roz-

hodování o změně právní formy do působnosti valné hromady;  ---------------  
11.2. ze společenské smlouvy, která nestanoví pro žádné rozhodnutí přijímané 

valnou hromadou v rámci rozhodování o změně právní formy vyšší počet 
hlasů, a z ustanovení § 17 odst. 2 zákona o přeměnách, podle kterého je 
k rozhodnutí o změně právní formy nutný souhlas alespoň tříčtvrtinové vět-
šiny hlasů společníků přítomných na valné hromadě, tj. alespoň  150 hlasů; 
  

12. valná hromada byla po celou dobu jednání a při každém hlasování schopna usná-
šení, protože byli přítomni společníci, kteří mají 200 (dvě stě) hlasů z 200, což 
představuje 100,00% (sto procent) všech hlasů; podle článku VIII. odst. 3 spole-
čenské smlouvy je valná hromada schopna usnášení, jsou-li přítomni společníci, 
kteří mají alespoň polovinu všech hlasů, tj. alespoň  100 hlasů;  ----------------------  
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13. valná hromada byla způsobilá přijmout rozhodnutí o změně právní formy, protože 
byli přítomni společníci, kteří mají 200 (dvě stě) hlasů z 200, což představuje 
100,00% (sto procent) všech hlasů; společenská smlouva pro rozhodnutí 
o změně právní formy nevyžaduje přítomnost vyššího počtu hlasů než pro 
schopnost usnášení, protože většina nutná pro rozhodnutí valné hromady se 
počítá z hlasů přítomných společníků, a valná hromada tedy byla způsobilá při-
jmout rozhodnutí za přítomnosti společníků, kteří mají alespoň alespoň polovinu 
všech hlasů, t.j.  100 hlasů;  ---------------------------------------------------------------------  

14. rozhodnutí o změně právní formy bylo přijato více než rozhodným počtem  150 
hlasů; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

15. projekt změny právní formy byl v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 zákona 
o přeměnách schválen ve znění, v jakém byl uveřejněn;  -------------------------------  

osvědčuji 
1. podle ustanovení § 80a odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich čin-

nosti, notářského řádu, v platném znění:  ----------------------------------------------------  
1.1. existenci právních jednání a formalit, k nimž jsou společnost a valná hro-

mada společnosti povinny a u kterých jsem byla přítomna,  ---------------------  
1.2. že rozhodnutí o změně právní formy uvedené v tomto notářském zápisu 

bylo valnou hromadou společnosti Bezva firma s.r.o. přijato,  ------------------  
1.3. že obsah rozhodnutí valné hromady je v souladu s právními předpisy a se 

společenskou smlouvou společnosti Bezva firma s.r.o.,  -------------------------  

prohlašuji 
2. podle ustanovení § 80b odst. 1 písm. k) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a 

jejich činnosti, notářského řádu, v platném znění, že:  -----------------------------------  
2.1. byla učiněna právní jednání a byly splněny formality, k nimž jsou společnost 

a valná hromada společnosti povinny a u kterých jsem byla přítomna,  ------  
2.2. rozhodnutí o změně právní formy uvedené v tomto notářském zápisu bylo 

valnou hromadou společnosti Bezva firma s.r.o. přijato,  -------------------------  
2.3. obsah rozhodnutí valné hromady je v souladu s právními předpisy a se spo-

lečenskou smlouvou společnosti Bezva firma s.r.o.,  ------------------------------  
3. podle ustanovení § 23a odst. 1 zákona o přeměnách, že projekt přeměny je 

v souladu s právními předpisy a zakladatelským dokumentem společnosti Bezva 
firma s.r.o., tedy osoby zúčastněné na přeměně.  -----------------------------------------  

 

Č l á n e k  Č t v r t ý  :   -----------------------------------------------------------------------------------  

Stejnopisy tohoto notářského zápisu budou vydány společnosti Bezva firma s.r.o. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Č l á n e k  P á t ý  :    --------------------------------------------------------------------------------------  

Předseda valné hromady Ondřej Kučera po přečtení tohoto notářského zápisu 
prohlašuje, že mu v plném rozsahu porozuměl, že tento notářský zápis úplně a správně 
vystihuje postup i obsah jednání valné hromady a správně zachycuje výsledky hlaso-
vání a přijatá rozhodnutí, a že tento notářský zápis jako správný schvaluje.  -------------  

 



 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  strana osm 

 

 
Kučera, v.r. 
 
 
 
 
Poté, co tento notářský zápis podepsal předseda valné hromady, připojila notářka 

JUDr. Michaela Havlová svůj podpis a otisk svého úředního razítka.  ----------------------  
 

L.S. 
JUDr. Michaela Havlová 

notářka v Praze 
*malý státní znak České republiky* 

- 1 - 
Michaela Havlová, v.r. 
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Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje

s notářským zápisem sepsaným dne 13.06.2022 pod číslem NZ 22/2022.

Potvrzuji, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje

s přílohou notářského zápisu.

Stejnopis byl vyhotoven dne 13.06.2022
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