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čl. r
Název a sídlo společnosti

Název.zní: META, o,p.s. - Podpora příležitostíve vzdělávání (dále jen
"společnost").

Obec, v níž se nachází sídlo společnostije: Praha.

čl. rr
PŮsobnost spoIečnosti

Společnost pŮsobí v České republice a v zahraničí.

společnost může rozhodnutím správní rady zřizovat své pobočky bez právní
subjektivity na celém území České republiky.

SPoleČnost je nevýděleČnou organizací a nemá politické ani náboženské cíle.

1.

čl. rrr
Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

2,

3.

1.

2.

čl. rv
Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb

ÚČel sPoleČnosti je:. aktivně přispívat k nastavování a zkvalitňování podmínek
PodPorujících rovné příleŽitosti migrantŮ, a to především v oblasti vzdělávání,
které je jednou z podmínet< úspěšňétro začleňování se Jo společnosti.

společnost rea.lizuje a pos_kytuje tyto obecně prospěšné služby:
a) sociální službu podle zákona č. 1o8/20oo šo., ó sociálníctr stužuácrr - odbornésociální Poradenství cizincŮm v oblasti vzděláváÁí - pňiounír.1o uólutneni, 

-'
b) vzdělávacíaktivity pro cizince a žáky s odlišným .utár.tli, Évřár"Íoar",,žáci s OMJ*),
c) volnoČasové aktivity pro cizince a Žáky s OMJ,
d) PodPoru Při vyuŽÍvání efektivních násÍrojů inťegrace cizinců (např. využitíkomunitního tlu močení),
e) vzdělávací aktivity pro pedagogické pracovníky,
f) vzdělávání dalŠÍch odborníkŮ v ontasti vzadáváÁí žáků s oMJ, jejich začleňovánído českého vzdělávacího systému a v oblasti multikulturní výcrr'ový I -- -
9) vzdělávání budoucích pedago9ických pracovníkŮ,
h) Pjradenství a metodickou podporu pedagogickým pracovníkům při začleňovánížákŮ s oMJ do všech stupňů u)oeiauani , ' g t-" r'J
ch) ..PodPoru Při za.vádění podpŮrných opatření, tj. institut asistenta pedagoga,vYuŽÍvání individuálních vzdělávacich plánů, bri" ,uer"nováni zir.ů !-ó.q: oovzdělávání,
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3.

1.

a)

i) provozování informačního portálu Inkluzivní škola a případně dalŠÍch médií
zaměřených na začleňování žákŮ s OMJ do českého vzdělávacího systému,
j) organizaci, podporu a poskytování dobrovolnických sluŽeb v souladu
s akreditovaným dobrovolnickým programem (např. individuální a skupinové
doučování, volnočasové aktivity, asistence klientŮm při jednání na Úřadech),
k) monitoring dodržování práv migrantŮ a jejich rovného přístupu ke vzdělávání a
na pracovní trh,
l) publikační činnost,
m) osvětovou činnost spočívající ve zvyšování informovanosti veřejnosti o migraci
a vzdělávání a zaměstnávání čizinců,
n) mezinárodní spolupráci se zahraničními organizacemi a
v obdobných programových oblastech.

institucemi pŮsobícími

Druh služeb uvedených odst. 1 tohoto článku lze měnit rozhodnutím správní rady
s předchozím souhlasem zakladatelek.

čl. v
Podmínky poskytování služeb

Společnost poskytuje služby dle čl. IV odst, 1této smlouvy za těchto podmínek,
přičemž služby jsou poskytovány všem osobám, které o jejich poskytnutí projeví
zájem tím, že o poskytnutí služby požádají písemně, e-mailem či osobně u

společnosti v jejím sídle, pokud v tomto článku není uvedeno jinak. Služby
společnosti búdou poskytovány všem zájemcŮm v pořadí, ve kterém projeví
zájem o poskytnutí služby, až do vyčerpání kapacit společnosti, za těchto
podmínek:
služby společnostijsou poskytovány těmto skupinám uŽivatelŮ: cizincŮm bez
rozdííu uět u, pobyřu a Žemě'pŮvodu, pedagogickým pracovníkŮm všech typŮ škol,
odborné veřejnosti, laické veřejnosti,
služby společnosti jsou poskytovány tuzemským i zahraničním fyzickým i

právnickým osobám,
služby jsou poskytovány nediskriminačním zpŮsobem, tj, bez ohledu na poh|avÍ,
věk, rasu, národnost, barvu pleti, společenské postavenÍ, politickou orientaci,
vzdélání, povolání, zdravotní postižení, sexuální orientaci, náboŽenské vyznání při

splnění podmínek pro poskytnutí služby obecně závaznými právními předpisy,
bližší podmínky poskytováníjednotlivých sluŽeb v rámci podmínek stanovených
touto zakládací smlouvou mŮže stanovit ředitel společnosti,
služby mohou být poskytovány i za úplatu s tím, Že cena bude stanovena tak, aby
pokryla náklady spojené s poskytováním služby; ceník s|užeb bude veřejně
přístupný na internetových stránkách spotečnosti a každý klient s ním bude rovněŽ
osobně seznámen při první schŮzce, kde projeví zájem o službu,
podmínky poskytnutí služby podle této smlouvy a dostupné kapacity spoleČnosti
musí být veřejně přístupné každému potenciálnímu zájemci o službu na
internetových stránkách společnosti,
podmínky poskytováníjednotlivých služeb musí být stejné pro vŠechny potenciální
zájemce a uživatele.

Správní rada společnosti je oprávněna upravit podmínky poskytovaných sluŽeb se
souhlasem zakladatelek.

Kvalita, množství a rozsah poskytované obecně prospěšné sluŽby se řídí interními
předpisy, standardy kvality společnosti či metodikami dle druhu Činnosti, které
schvaluje ředitel společnosti.

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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7.

2.

3.

1.

2.

čl. vr
Doplňková činnost

Kromé obecně prospěšných služeb m\že společnost realizovat doplňkovou činnost.
Doplňková činnost smí být vykonávána jen za podmínky, že dop|ňkovou činností
bude dosaženo účinnějšího využití prostředkŮ obecně prospěšné společnosti a
zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěŠných
služeb.

Společnost bude vykonávat tyto dop|ňkové služby;
a) zprostředkování zaměstnání za podmínek stanovených zákonem Č. 435/2OO4

Sb., zákon o zaměstnanosti
b) organizování vzdělávacích aktivit pro pedagogy a odbornou veřejnost v oblasti

vzdělávání cizincŮ,
c) organizování kurzŮ, seminářŮ a jiných vzdělávacích aktivit pro širokou

veřejnost,
d) publit<ační činnost (např. vydávání osvětových publikací, učebních pomŮcek).

Správní rada společnosti je oprávněna upravit nebo doplnit doplňkové činnosti na
návrh ředitele s předchozím souhlasem zakladatelek.

čl. vrr.
postaven í zak!adatelek

Zakladatelky mohou měnit zakládací smlouvu, k přijetí rozhodnutí se vyŽaduje
souhlas všech zakladatelek; podpisy na rozhodnutí musí být Úředně ověřené.
Pokud na jiném místě zakládací smlouva vyžaduje, aby zakladatelky daly k Úkonu
souhlas či aby rozhodly, je k přijetí takového rozhodnutí potřeba souhlas alespoň
dvou zakladatelek; podpisy na rozhodnutí ověření nevyžadují.

Zakladatelky rozhodují osobně na své schŮzi, ze které je pořizován písemný zápis,
Pro přijímání rozhodnutí podle odst, 1 věty druhé (jiné rozhodnutí než změna
zakládací smlouvy) mohou zakladatelky hlasovat na zasedání pomocí technických
prostředkŮ, které umožňují ověřit totožnost osoby hlasujícího (videokonference,
telekonference). V takovém případě se zasedání zakladatelek musí účastnit další
osoba, která vhodným zpŮsobem ověří totožnost takto hlasující zakladatelky a
potvrdíji v písemném zápisu,

Připouští se hlasování mimo zasedání (per rollam) prostřednictvím poŠty nebo
elektronické pošty. Každá ze zakladatelek mŮže zaslat ostatním zakladatelkám
návrh rozhodnutí na adresu ostatních zakladatelek. Ředitel společnosti pro tyto
účely eviduje a pravidelně aktualizuje adresy zakladatelek, Návrh rozhodnutí
obsahuje lhŮtu k zaslání písemného vyjádření. Nevyjádří-li se zakladatelka
v uvedené lhŮtě, platí, že s návrhem nesouhlasí. Výsledek hlasování oznámí
zakladatelka, která návrh rozeslala, ostatním zakladatelkám písemně. V případě
rozhodnutí o změně zakládací smlouvy (odst. 1 věta první) hlasují zakladatelky
písemně dopisem; ve vyjádření zakladatelky musí být uveden přesný obsah
návrhu rozhodnutí, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně
ověřen.

Pokud se minimálně dvě zakladatelky stanou po dobu minimálně Šesti (6) měsícŮ
po sobě jdoucích nezpŮsobilými vykonávat své úkoly pod|e této zakladatelské
smlouvy, bude po dobu jejich nezpŮsobilosti rozhodovat a vykonávat Úkoly
zakladatelek zbývající zakladatelka. Pokud budou k výkonu úkolŮ zakladatelek
podle této zakládací smlouvy po dobu delší než šesti (6) měsícŮ nezpŮsobilé
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všechny zakladatelky, mŮže správní rada přijmout nadpoloviČní větŠinou vŠech
č|enů Úsnesení, podie kterého bude správní rada vykonávat Úko|y a postavení
zakladatele k až do doby, než bude alespoň ieána zakladatelka zpŮsobilá
vykonávat své úkoly dle této zakladatelské smlouvy. Správní rada není oprávněna
rozhodovat o dodatcích této zakladatelské smlouvy.

Nezpůsobilostí k výkonu úkolŮ zakladatelky se rozumí nezpŮsobilost dle

občánskoprávních předpisŮ, a dále stav, kdy zakladatelka není schoPna
součinnosti s ostatními zakladatelkami (rozhodovánÍ, ÚČast na schŮzkách) Pro
pobyt v zahraniční, dlouhodobou závažnou nemoc anebo jiný obdobné závaŽný
důvod.

Není-li zakladatel, vstupuje do jeho práv a povinnostíjeho právní nástupce.

Zakladatelky se dohodly, že každá z nich mŮŽe svá zakladatelská práva a

povinnosti převést na jinou osobu anebo se vzdát svých práv a povinností
Žakladatele. V případě iakového postupu musí v postavení zakladatele zŮstat
minimálně jedna osoba.

čl. vrrr
Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou :

a) správní rada,
b) dozorčí rada,
c) ředitel.

čl. rx
Správní rada

Čteny správní rady jmenují a odvolávají zakladatelky.

Správní rada má šest (6) členŮ,

3, Funkční období členŮ správní rady je tříleté.

4, členové správní rady mohou být opakovaně členy správní rady v dalŠÍch funkČních
obdobích.

5, Správní rada volí z řad svých členŮ předsedu. Předseda svolává a řídí zasedání
správní rady. předseda je pQvinen svolat zasedání správní rady, pokud jej o to
p,ožádá alespoň třetina členŮ správní rady, zaklqdatelky anebo dozorČÍ rada, a to
tak, aby se správní rada sešIa do třiceti (30) dnŮ ode dne doručení Žádosti. Pokud
tak předseda správní rady neučiní, jsou oprávněni svolat správní radu ti, kteří o
její svolání požádali předsedu správní rady.

6. členství ve správní radě zaniká uplynutím funkčního obdobÍ, Úmrtím, odstoupením
či odvoláním.

7. Odstoupení z funkce člena správní rady musí mít písemnou formu a být
adresováno zakladatelkám. bdstoupení;e účinné následující den po převzetí
píse m né ho odstou pen í posl ed n í ze zakladatel ek.

5.

6.

7.

1.

2,



B. DŮvodem pro odvolání člena správní rady zakladatelkami je nenaplňování
povinností člena správní rady a podmínek členství dle § 10 odst. 3, 4 a 5 zákona
č. 24B/1995 Sb, tj. je-li člen správní rady pravomocně odsouzen pro úmyslný
trestný čin, stane-li se členem dozorčí rady téže obecně prospěšné spoleČnosti Či

nevykonává-li svou funkci s péčí řádného hospodáře či svým chováním a jednáním
obecně prospěšné společnosti škodí či porušuje její zakládací smlouvu. DŮvodem
pro odvolání člena správní rady je rovněž jeho nezdŮvodněná absence na třech
(3) po sobě jdoucích zasedáních správní rady.

9. Zakladatelky odvolají člena správní rady do jednoho (1) měsíce, kdy se o dŮvodu
k odvolání d'ozvědělý, nejpozději však šest (6) měsícŮ ode dne, kdy tento dŮvod
nasta l.

10. pokud se uvolní místo člena správní rady, zakladatelky nejpozději do Šedesáti (60)
dnŮ imenují nového člena správní rady. Po marném uplynutí této lhŮty jmenuje
nové členy správní rady na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorČÍ rady
nebo osoby, která osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu soud.

11. Správní rada bude svolávána alespoň dvakrát ročně.

12, Správní rada rozhoduje o:
aj změně a doplnění organizačního řádu společnosti, který mŮže blíŽe upravit
fungování společnosti a jejích orgánŮ, avšak nesmí být v rozporu s touto zakládací
smlouvou,
b) zřízení poboček na území České republiky,
c) jmenování a odvolání ředitele, uzavření smlouvy s ředitelem a stanovení jeho
odměny.

13. Správní rada schvaluje:
a) roční rozpočet společnosti,
b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné
společnosti.

14. Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu Úkonu,
kterým obecně prospěšná společnost:
a) nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc,
b) nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní

právo u movité věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého
rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky,

c) nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo prŮmyslová práva,
d) zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněŽitý majetek do

této právnické osoby,

15. Správní rada rozhoduje o zrušení společnosti a o spoleČnosti, které bude nabídnut
likvidační zŮstatek, všemi členy správní rady. V ostatních věcech rozhoduje
nadpoloviční většinou přítomných členŮ. V případě rovnosti hlasŮ rozhoduje hlas
předsedy správní rady.

16, Správní rada rozhoduje na schŮzi, ze které je pořizován písemný zápis. SchŮze je
usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční větŠina ČlenŮ. Clenové mohou
hlasovat o návrzícň na schŮzi pomocí technických prostředkŮ, které umoŽňují
ověřit totožnost osoby hlasujícího (videokonference/ telekonference). V takovém
případě se schŮze musí účastnit další osoba, která není členem správní rady a

která vhodným zpŮsobem ověří totožnost takto hlasující z^akladatelky a potvrdíji
v písemném'zápisu. Připouští se také hlasování mimo schŮzi (per rollam)^
pástřednictvím pošty nebo elektronické pošty, Předseda správní rady mŮŽe zaslat
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ostatním členŮm návrh rozhodnutí na jejich adresu. Ředitel spoleČnosti pro tYto
účely eviduje a pravidelně aktualizuje adresy č|enŮ správní rady. Návrh rozhodnutí
obsáhuje lhůtu k zaslání písemného vyjádření. Nevyjádří-li se ČIen správní radY
v uveděné lrrůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí. Výsledek hlasování oznámí
předseda členŮm písemně.

77.Z každého zasedání správní rady je pořízen zápis. Zápis podepisuje předseda

správní rady a viduje jeden další člen správní rady.

18. Zakladate|ky, které nejsou členkami správní rady, budou o konání zasedání
správní radý'informo,rány a mají právo se zasedání účastnit s hlasem poradním,

19. členství ve správn í raděje čestnou funkcí. ČtenŮm správní rady náleŽÍ Úhrada
vynaložených nákladŮ souvisejících s výkonem funkce Člena správní radY, a to Po
piedložení dokladŮ o vynaložení předmětných nákladŮ,

20. První jednání správní rady svolají zakladatelky nejpozději do Šedesáti (60) dnŮ

ode dne vzniku spoleČnosti.

21. Prvními členy správní rady jsou:

paní Tereza Gúnterová, nar, 9. 11. 7975, byd|iště Praha 9, StříŽkov, Jablonecká

4og/44 (PSČ 190 o0),

pan Michal Tutter, nar. 11. 11. tg7}, bydliště Praha 4, Modřany, Písková
773u32 (PSc 143 00),

pan Jan WaIter, nar. 31 , L,lg7g, bydliště Praha 6, Vokovice, Na rozdílu 719126
(PSČ 160 o0),

paní Monika Krkošková, nar, 19, 11,7g7g, bydliŠtě Praha B, Ďáblice, Březnová
92u14 (PSC 1B2 00),

paní lvana pauerová Miloševičová, nar. 10. 6. 1976, bydliŠtě Praha 3,ŽiŽkov,
Blodkova 3lt266 (PSC 130 00),

paní Nina Numankadič, nar. 7, 6. 7976, bydliŠtě Praha 7, HoleŠovice, Veverkova
722126 (Psc 170 00),

paní ochgereI Altangerel, nar. 31. 1. 1985, bydliŠtě TreŠť, NádraŽní 427lL7,
okres Jihlava (PSČ 5B9 01),

paní Dana Moree, nar. 20. 7t, Lg74, bydliště Praha B, Ďáblice, Kokořínská
556126 (PSc 1B2 00),

pan Lukáš Radostný, nar. 16. B. tg75, bydliŠtě Praha 7, HoleŠovice, Heřmanova
4ogl72 (PSc 170 00).

čl. x
Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním or9ánem společnosti,

2. Členy dozorčí rady jmenují a odvolávají zakladatelky,
6



4,

5.

3. Dozorčí rada má tři (3) členy,

Funkční období dozorčí rady je tříleté.

Členové dozorČÍ rady mohou být opakovaně členy dozorčí rady v dalších funkčních
obdobích.

6. DozorČÍ rada volí z řad svých členŮ předsedu. Předseda svolává a řídí zasedání
dozorčí rady.

7. Zán|k Členstvív dozorčí radě se řídí stejnými pravidly jako zánik členstvíve
správní radě (článek IX. odst. 6 až B této zakládací smlouvy),

B, Dozorčí rada:
a) kontroluje roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
b) alespoň jednou roČně předkládá správní radě zprávu o výsledcích své dozorčí
či n nosti,
c) dohlíŽÍ na dodrŽování zákonŮ, zakladatelské smlouvy a statutu při činnosti
společnosti.

9. Dozorčí rada je oprávněna
a) nahlíŽet do ÚČetních knih a jiných dokladŮ a kontrolovat v nich obsažené údaje,
b) svolávat mimořádná zasedání správní rady, pokud tak vyžadují zájmy
společnosti.

10. Členové dozorČÍ rady budou informováni o zasedání správní rady, jsou oprávněni
se vŠech zasedání ÚČastnit, a pokud si přejí, mohou se vyjádřit k j-akémukoliv
bodu, avšak nemají právo hlasovat.

11. DozorČÍ rada informuje správní radu o každém zjištěném porušenízákona nebo
ustanovení této zakladatelské smlouvy nebo statutu společnosti, o jakýchkoli
nehospodárných postupech a jiných nedostatcích v činnosti společnosti.

12. Clenství v dozorČÍ radě je Čestnou funkcí. ČtenŮm dozorčí rady náleží úhrada
vYnalo_Žených nák|,adŮ souvisejících s výkonem funkce člena dozorčí rady, a to po
předložení dokladŮ o vynaložení předmětných nákladŮ.

13.V ostatním platí pro dozorČÍ radu přiměřeně ustanovení článku IX, o správní radě.

14. Prvními členy dozorčí rady jsou:

PanJiří Mandík, nar. 5. LO. 797B, bydliště Praha 5, Slivenec, Jantarová g55/28
(PSc 154 00),

Paní Kristýna Fantová, nar. B, 7, t974, bydliště Praha 7, Holešovice, Malířská
297/4 (PSc 170 00),

Paní Linda TJrtterováí nar. 30. 6. Ig7B, bydliště Praha 4, Modřany, písková
7137/32 (PSČ 143 0o).

1. Ředitel je statutárním a výkonným orgánem společnosti.
7

čl. xr
Ředitel



2.

3.

Ředitele jmenuje a odvolává správní rada.

Ředitel zejména:
a) od_Povídá za posky.továniobecně prospěšných služeb a za provádění případných
doplňkových činností, jakož i stanovuje podmínky poskytování obecně
prospěšných služeb v souladu s článkem v. této zailádácí smlouvy.
b) obsahově připravuje jednání správní rady,
c) zpracovává návrh výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti,
d) řídí společnost,
e) jedná jménem společnosti,
f) schvaluje a aktualizuje vnitřní předpisy společnosti.

Ředitel je oprávněn zúčastňovat se schůzí správní rady s hlasem poradním.

Řediteli za výkon funkce náleží finanční odměna, která bude samostatně sjednána
ve smlouvě o výkonu funkce ředitele,

Ředitel navenek zastupuje spoleČnost a jedná jejím jménem. Ředitel jedná s péčí
řádné.ho hospodáře a jeho chování a jeanání néšmí óyit u .orpo.u ." žálmy
společnosti.

Prvním ředitelem společnosti je:

paní Mgr. Zuzang Vodňanská, nar, 24. 6, Ig75, bydliště Praha 2, Vinohrady,
Moravská 39 (PsČ 120 00).

čl. xrr
Změna právní formy

9?::lirry.PjŤ,ná spoleČnost META, o.p.s_. - Společnost pro příležitosti mladých
migrantÚ změnila svoji právní formu z občanského sdružení META o.s. - Sdružení
Pro PřílgŽitosti mladých.migrantŮ, tj. je nadále účastníkem vešt<erýiň smiŇnictr
závazků a vztahů, kterych še účastáilo toto občanské sdružení.

zakladatelky mohou rozhodnout o změně právníformy společnosti. k tomutoroáodnutí se vyžaduje souhlas všech zakladatelek, podpisy musí být úředně
ověřeny.

čl. xrrr
Výroční zpráva

SPoleČnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření vdobě stanovené správní radou, ale nejpozději šest (6) měsícú 
"d 

.l;;E;;i
sledovaného období, kterým je kalendářní rót<.

V ÚČetnictví budou odděleny náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi,
náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými siužoami a náklaáy a výnosy
nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou obecně pro.p8sne' 

-

společnosti.

VýroČní zPrávy budou k dispozici veřejnosti v sídle společnosti v úředních
hodinách společnosti.

4,

5.

6,

7.

1.

2.

1.

2,

3,



4, společnost je povinna ověřovat účetnízávěrku auditorem, pokud:
a) je sPoleČnost příjemcem dotací nebo jiných pří;mů'zb stáinítro rozpočtu, zrozpočtu obce, případně z rozpočtujiňého územního orgánu neuo oa

státního fondu, jejichž celkový objem přesáhne v účetním ÓoJÓĚi za nějžje ÚČetnízávěrka sestavována, 1.000.boo,- Kč (slovy jeden milion korun
českých), anebo

b) pokud její Čistý obrat převýŠil za ÚČetní období 10.000.0oo,- Kč (slovy
deset milionů korun českých).

1,

2,

čl, xrv
Zrušení společnosti

SPoleČnost mŮŽe být zruŠen a z rozhodnutí správn í rady a po předc hozím získání
souhlasu zakladatelek.

Při zruŠení sPoleČnosti rozhodnutím správní rady bude likvidační zůstatek
sPoleČnosti Převeden na jinou obecně prospěšnóu společnost podle rozhodnutísprávní rady.

závě rečÍl' řJ." n o,r" n r

1. NestanovÍ-li tato zakládacísmlouva.jinak, řídí se právnívztahy společnosti
zákonem Č, 24B/1999 Sb.r. o obecnď prospěšnýctr společnostectr'u o imjne adoplnění některých zákonŮ.

V Praze dne 20. 70,2022

Tereza kaucká Gůnterová

Linda Tutterová úJ"r^Ýr.,L/

Zuzana Papáčková (roz. Vodňanská) .,
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