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STEJNOPIS 

                                                                                                NZ 4224/2017 

 N 2392/2017 

N o t á ř s k ý   z á p i s 
 

sepsaný dne 27.11.2017 (dvacátého sedmého listopadu roku dva tisíce sedmnáct) v notářské 

kanceláři v Praze 1, U Prašné brány 1078/1, jménem JUDr. Bohdana Hallady, notáře se 

sídlem v Praze, mnou, Mgr. Magdalenou Mikšovskou, notářskou kandidátkou, jeho 

zástupkyní ustanovenou dle § 24 notářského řádu. -----------------------------------------------------  

 

Přítomen je níže uvedený účastník: -----------------------------------------------------------------------   

 

Petr Štěpánek, nar. 22.05.1972, bytem Kladno, Rozdělov, Smečenská 564, okr. Kladno jehož 

totožnost mi byla prokázána, a který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat 

v rozsahu právního jednání, o němž je tento notářský zápis. ------------------------------------------  

 

Petr Štěpánek dále prohlašuje, že v souladu s výpisem z obchodního rejstříku, vedeného 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103244, ze dne 23.11.2017, který tvoří 

přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, je on sám jediným společníkem společnosti 

Step Guarantee Group s.r.o., se sídlem Praha 5, Lumiérů 431/7, PSČ 15200, IČ 27191231, 

a že všechny zápisy v tomto výpise uvedené, vyjadřují k dnešnímu dni pravdivou informaci 

o skutečnostech, které jsou předmětem zápisu. ---------------------------------------------------------  

 

Petr Štěpánek dále prohlašuje, že předložená zakladatelská listina společnosti Step Guarantee 

Group s.r.o. ze dne 23.11.2004, ve znění ze dne 12.10.2009, 09.06.2014, 02.04.2015, 

03.03.2016, 08.03.2016, 12.04.2016 a 26.04.2016, představuje úplné a k dnešnímu dni účinné 

znění tohoto dokumentu. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

Přítomný účastník činí dnes přede mnou toto právní jednání:  ---------------------------------------  

 

-------------------------------------rozhodnutí jediného společníka  -----------------------------------  

-------------------------při výkonu působnosti valné hromady společnosti  ------------------------  

-------------------------------------- Step Guarantee Group s.r.o. --------------------------------------  

 

Zakladatelská listina společnosti v platném znění se mění tak, že Čl. 1 „OBCHODNÍ 

FIRMA“ se vypouští a nahrazuje se novým textem následujícího znění: ----------------------  
 

Obchodní firma společnosti zní: Business Global Group s.r.o. -------------------------------------  

 

***** 

 

Konstatuji jako trvalá zástupkyně notáře, že byly splněny předpoklady pro sepis notářského 

zápisu pro zápis do veřejného rejstříku, neboť  ---------------------------------------------------------   

 

● právní jednání, obsažené v tomto notářském zápise, je v souladu s právními předpisy, 

zakladatelskou listinou společnosti a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání 

vyžaduje zvláštní právní předpis, --------------------------------------------------------------------------   

 

● právní jednání obsažené v tomto notářském zápise splňuje náležitosti a podmínky stanovené 

zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, --------------------------------------  
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● byly splněny všechny formality, které pro právní jednání obsažené v tomto notářském 

zápise stanoví zvláštní právní předpis, a jejich splnění mi bylo doloženo. --------------------------  

 ***** 

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem dle jeho prohlášení přečten a poté jím 

schválen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

Petr Štěpánek, v.r. zástupce JUDr. Bohdana Hallady 

 notáře se sídlem v Praze, v.r. 

L.S. 

JUDr. Bohdan Hallada 

-1- 

notář v Praze 

 







 

Potvrzuji, že tento stejnopis, vyhotovený dne 29.11.2017 (dvacátého devátého listopadu roku 

dva tisíce sedmnáct), doslovně souhlasí s notářským zápisem, a že i opis přílohy č. 1 souhlasí 

doslovně s přílohou notářského zápisu. ------------------------------------------------------------------  

 

 

 

JUDr. Bohdan Hallada, 

notář v Praze 
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