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Výpis
z rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl O, vložka 259

Datum zápisu:
Spisová značka:
Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Druh obecně
prospěšných služeb:

26. června 2002
O 259 vedená u Městského soudu v Praze
Maltézská pomoc, o.p.s.
Praha 1 - Malá Strana, Lázeňská 2, č.p. 485, PSČ 11800
267 08 451
Obecně prospěšná společnost

osobní asistence
odborné sociální poradenství - poradna pro seniory pro zajištění domácí péče
poskytování zdravotnického dohledu na církevních a charitativních akcích
mimoškolní výchova a vzdělávání - výchovně vzdělávací činnost na dětských
táborech
sociálně aktivizační programy a služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
sociálně aktivizační programy a služby pro rodiny s dětmi
rozvoj dobrovolnické služby
dopravní služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením
vzdělávací programy pro seniory a osoby se zdravotním postižením
dopisování s vězni
podpora sociálního začleňování osob po výkonu trestu odnětí svobody
pomoc rodinám pečujícím o nemocné s Alzheimerovou nemocí
organizování mimoškolních aktivit dětí, zejména z dětských domovů
organizace školení v oblastech souvisejících s poskytovanými obecně
prospěšnými službami
pomoc lidem v nouzi
Doplňková činnost:
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské
činnosti
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Statutární orgán ředitel:
Ing. JIŘÍ JUDA, dat. nar. 30. listopadu 1948
Zelená 1086/11, Dejvice, 160 00 Praha 6
den vzniku funkce: 1. dubna 2009
Za společnost jedná ředitel společnosti, v případě jeho nepřitomnosti oficiálně
pověřený zástupce a to takto:
Jde-li o dispozici s majetkem společnosti v hodnotě vyšší než 150.000,-- Kč
(slovy: jednostopadesáttisíc korun českých) a uzavírání smluv s předmětem
plnění v hodnotě vyšší než je malá veřejná zakázka, je pro jednání v této věci
jménem obecně prospěšné společnosti nezbytný písemný souhlas správní rady.
Podepisování za obecně prospěšnou společnost se děje tak, že k napsanému
nebo vytištěnému názvu obecně prospěšné společnosti připojí svůj podpis ředitel
nebo jeho oficiálně pověřený zástupce.
Správní rada:
člen správní rady:
MICHAL UMLAUF, dat. nar. 9. června 1978
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oddíl O, vložka 259

Vrtov 870, 783 53 Velká Bystřice
Den vzniku členství: 1. února 2013
člen správní rady:
JAN RUDOLF, dat. nar. 5. září 1974
Atletická 2417/1b, Břevnov, 169 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 12. května 2015
Den vzniku členství: 12. května 2015
člen správní rady:

Počet členů:
Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

RNDr. BEDŘICH POLA, dat. nar. 9. listopadu 1963
Šeříková 564/6, Malá Strana, 118 00 Praha 1
Den vzniku členství: 24. listopadu 2015
3

URSULA CZERNIN, dat. nar. 14. července 1959
Dymokury 1, PSČ 28901
Den vzniku členství: 18. prosince 2014
člen dozorčí rady:
STANISLAV KOSÍK, dat. nar. 4. února 1964
Baarova 1542/44, Michle, 140 00 Praha 4
Den vzniku členství: 18. prosince 2014
předseda dozorčí
rady:
VLADIMÍR LOBKOWICZ, dat. nar. 15. prosince 1972
Plzeňská 401/7, Křimice, 322 00 Plzeň
Den vzniku funkce: 18. prosince 2014
Den vzniku členství: 18. prosince 2014
Zakladatel:
Suverénní řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství, IČ: 005 69 623
Praha 1, Lázeňská 4, PSČ 11800
zastoupený prokurátorem Bedřichem Strachvicem
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