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Výpis
ze , vedenéhospolkového rejstříku

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka L 63762

Datum zápisu: 20. října 2015
Spisová značka: L 63762 vedená u Městského soudu v Praze
Název: NEstárniBLBĚ, z.s.
Sídlo: Střelničná 1680/8, Kobylisy, 182 00 Praha 8
Identifikační číslo: 044 69 241
Právní forma: Spolek
Účel:

Cíle činnosti
1) Cílem spolku je:
a) prezentace, propagace a podpora využití asistivních technologií pro seniory
b) podpora informovanosti seniorů
c) podpora mezigenerační komunikace
d) poradenství v oblasti asistivních technologií

Náplň a formy činnosti
1) Náplň činnosti odpovídá cílům spolku
2) Činnosti, jimiž spolek naplňuje své cíle, jsou zejména:
a) pořádání seminářů, přednášek a konferencí
b) organizování kampaní
c) propagace aktivit spolku a osvěta
vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů
d) zapojení se do mezinárodní sítě podobných projektů
e) poradenská a konzultační činnost
f) realizace informačních, pilotních a diseminačních projektů v oblasti asistivních
technologií a podpory zdravého stárnutí společně s partnery

Předmět vedlejší
hospodářské činnosti:

Vedle hlavní činnosti Spolek může vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost 
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, výlučně však pro podporu 
své hlavní činnosti.

Název nejvyššího
orgánu:

Prezídium spolku je nejvyšší řídící a výkonný orgán spolku

Prezídium:
prezident:

  Mgr. JAKUB ŽÁKAVEC, MBA, dat. nar. 26. června 1978
Družstevní 580, 345 06 Kdyně
Den vzniku funkce: 20. října 2015
Den vzniku členství: 20. října 2015

viceprezident:
  Ing. RADEK FIALA, dat. nar. 6. května 1976

Severní 1142, 583 01 Chotěboř
Den vzniku funkce: 20. října 2015
Den vzniku členství: 20. října 2015

viceprezident:
  Ing. ANNA JEŽKOVÁ, MBA, dat. nar. 31. března 1979

č.p. 28, 273 75 Třebíz
Den vzniku funkce: 20. října 2015
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Den vzniku členství: 20. října 2015
Počet členů: 3
Způsob jednání: Prezídium spolku, jednání jménem spolku

1) Prezídium spolku je tříčlenné, jeho funkční období není omezené. Ze svého 
středu volí prezidenta spolku, dva viceprezidenty. Ze členů volí prezídium 
tajemníka spolku.
2) Prezídium spolku je nejvyšší řídící a výkonný orgán spolku. Prezídium řídí 
spolek v období mezi valnými hromadami.
3) Prezídium rozhoduje o zvolení čestného člena spolku.
4) Pokud není stanoveno jinak, prezidium se usnáší prostou většinou hlasů 
přítomných členů Výboru.
5) Prezídium je usnášeníschopné, jsou li přítomni alespoň dva členové prezídia.
6) Prezídium může pro své jednání využívat prostředky distanční komunikace.
7) Prezídium může pro své hlasování používat systém per rollam.
8) Prezident spolku je statutárním orgánem spolku; jménem spolku dále jednají 
dva viceprezidenti. Tyto osoby jednají jménem spolku samostatně. Každý člen 
prezídia může udělit plnou moc k zastupování v konkrétní záležitosti tajemníkovi 
spolku.
9) Prezident nebo viceprezidenti mají výlučné právo podepisovat smlouvy 
zavazující spolek. Pokud celková hodnota závazků spolku k jednomu právnímu 
subjektu nebo právním subjektům majetkově propojeným či jednajícím ve shodě 
přesahuje 50 000 Kč, prezident nebo viceprezidenti musí mít k jejich přijetí 
souhlas prezídia dle výše stanovených pravidel. Tento souhlas může mít 
schválená per rollam. 
10)Tajemník spolku:
a) oznamuje svolání valné hromady
b) vede seznam členů spolku
c) připravuje jednání prezídia, ze kterých vyhotovuje zápis
d) vede spisovou agendu spolku včetně korespondence
e) spravuje výběr dobrovolných členských příspěvků
f) je oprávněn zavazovat spolek běžnými výdaji souvisejícími s činností spolku a
pomůckami pro jejích zajišťování do výše 10 000 Kč za jedno účetní období
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