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Usnesení
Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Romanou Janečkovou v právní věci
navrhovatele: Ing. JAN JONÁK, MBA, Štychova 361/7, Křeslice, 104 00 Praha 10, o
návrhu na zápis Česká Komora Požární Ochrany a Bezpečnosti Práce, z.s., Na
Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha 4, do spolkového rejstříku :takto

I. V spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo
64724

se zapisuje

Spisová značka
L 64724 vedená u Městského soudu v Praze

Název
Česká Komora Požární Ochrany a Bezpečnosti Práce, z.s.

Sídlo
Na Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha 4

Identifikační číslo
04829166

Právní forma
Spolek

Účel
Účelem České Komory Požární Ochrany a Bezpečnosti Práce je zvyšovat
obecné povědomí odborné veřejnosti o problematice Požární ochrany a
Bezpečnosti práce s cílem zvýšení kvality prováděných opatření, používaných a
nově zaváděných systémů. Dalším účelem Komory je vytvářet a zabezpečovat
svou činností podmínky a předpoklady pro všestranný rozvoj svých členů
prosazováním právních, technických a kvalifikačních požadavků.

Název nejvyššího orgánu
Členská schůze

Statutární orgán - Prezidium
Prezident komory

Ing. JIŘÍ EDER, dat. nar. 2. srpna 1979, r.č. 790802/0703
č.p. 29, 565 01 Plchovice
Den vzniku funkce: Dnem nabytí právní moci

1. víceprezident komory

MUDr. JAN POLÁK, dat. nar. 24. října 1984, r.č. 841024/1213
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MUDr. JAN POLÁK, dat. nar. 24. října 1984, r.č. 841024/1213
Fr. Ondříčka 983/28, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice
Den vzniku funkce: Dnem nabytí právní moci

2. víceprezident komory
Ing. Arch. VÁCLAV KRAJC, dat. nar. 6. prosince 1978, r.č. 781206/0256
U Plátenice 1506/5, Smíchov, 150 00 Praha 5
Den vzniku funkce: Dnem nabytí právní moci

Počet členů
3

Způsob jednání
Za Českou Komoru Požární Ochrany a Bezpečnosti Práce navenek jedná a
podepisuje Prezident a jeden ze dvou víceprezidentů, bez omezení s
výjimkou sjednávání zápůjček a úvěrů, které musí být schváleny prezidiem.

Kontrolní orgán - Revizní komise
Předseda revizní komise

Ing. PAVEL VYHNÁNEK, dat. nar. 22. září 1965, r.č. 650922/1554
Mírová 636/56a, Kolovraty, 103 00 Praha 10
Den vzniku funkce: Dnem nabytí právní moci
Den vzniku členství: Dnem nabytí právní moci

Člen revizní komise
STANISLAV MÁŠKA, dat. nar. 10. března 1978, r.č. 780310/0206
Čechova 204, 250 90 Jirny
Den vzniku členství: Dnem nabytí právní moci

Člen revizní komise
Ing. JIŘÍ BERÁNEK, dat. nar. 10. listopadu 1950, r.č. 501110/091
Hlavatého 621/7, Háje, 149 00 Praha 4
Den vzniku členství: Dnem nabytí právní moci

Počet členů
3

Den zápisu: Dnem nabytí právní moci

II. Návrh se v části návrhu Předmět vedlejší hospodářské činnosti - Pro podporu hlavní
činnosti a za účelem splnění stanovených cílů provádí Komora vedlejší činnost v
souladu s živnostenským zákonem a dalšími právními předpisy spočívající v činnosti
znaleckého ústavu, v pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
včetně lektorské činnosti a propagace   z a m í t á .

 

O d ů v o d n ě n í

V návrhu se navrhovatel mimo jiné domáhal zápisu předmětu vedlejší hospodářské
činnosti. Navrhuje zde však zapsat text stanov, jako obecnou proklamaci a rámec, ve
kterém stanovy umožňují vykonávání vedlejší hospodářské činnosti. Do veřejného

rejstříku se však zapisují konkrétní předměty činnosti, které hodlá spolek vykonávat za



Za správnost vyhotovení: Olga Dostálová

 v. r.
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Romana Janečková
vyšší soudní úřednice

rejstříku se však zapisují konkrétní předměty činnosti, které hodlá spolek vykonávat za
účelem tvorby zisku k podpoře a financování hlavní činnosti spolku, a které doloží
příslušným živnostenským či jiným oprávněním, proto soud rozhodl tak, jak ve výroku II.
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 22. února 2016
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