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Výpis
z , vedenéhorejstříku obecně prospěšných společností

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka O 119

Datum vzniku a zápisu: 16. dubna 1999
Spisová značka: O 119 vedená u Městského soudu v Praze
Název: Člověk v tísni, o.p.s.
Sídlo: Praha 2 - Vinohrady, Šafaříkova 635/24, PSČ 12000
Identifikační číslo: 257 55 277
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Druh obecně
prospěšných služeb:

organizace humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí i v
tuzemsku
poskytování pomoci politicky, rasově a jinak pronásledovaným
osobám v zahraničí a v tuzemsku
poskytování pomoci mladým novinářům a nezávislému tisku v
zahraniční a tuzemsku
poskytování pomoci lokálním samosprávám a dalším lokálním
organizacím
organizování pomoci menšinám v zahraniční i v tuzemsku
sociální poradenství
osvětová činnost
organizace seminářů a školení
organizování kulturních a sportovních akcí
poskytování sociálních služeb
komunitní plánování a organizování
organizace vzdělávacích a volnočasových aktivit dětí a mládeže
podpora a provozování pracovně-terapeutických a resocializačních dílen včetně 
prodeje výrobků vyrobených v těchto dílnách v zahraničí i v tuzemsku
nakladatelská a vydavatelská činnost
poskytování poradenství a pomoci v oblasti ochrany před diskriminací na základě 
pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, 
zdravotního postižení, věku anebo sexuální orientace
působení v oblasti ochrany práv a opravněných zájmů spotřebitelů
provozování multikulturního centra
vědecko-výzkumná činnost

Doplňková činnost:
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona
tvorba a distribuce audiovizuálních pořadů
reklamní činnost
zprostředkovatelská činnost v oblasti reklamy
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 
hostinská činnost

Statutární orgán - ředitel:
  ŠIMON PÁNEK, dat. nar. 27. prosince 1967

Fričova 1631/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Společnost navenek zastupuje a jejím jménem jedná ředitel.

Správní rada:
člen správní rady:

  PETR JANČÁREK, dat. nar. 23. srpna 1959
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Praha 8 - Kobylisy, Nad Šutkou 983/22, PSČ 18200
Den vzniku členství: 22. března 2010

člen správní rady:
  JANA STRAKOVÁ, dat. nar. 31. května 1960

Nad Šálkovnou 1526/5, Braník, 147 00 Praha 4
Den vzniku členství: 13. března 2018

člen správní rady:
  DANIEL MŰNICH, dat. nar. 28. listopadu 1965

Ke Kapličce 299, Řež, 250 68 Husinec
Den vzniku členství: 13. března 2018

člen správní rady:
  PETR KOSTOHRYZ, dat. nar. 3. prosince 1972

U Nových lázní 1222/1, 415 01 Teplice
Den vzniku členství: 13. března 2018

předseda správní
rady:

  JAN PERGLER, dat. nar. 29. července 1969
Preslova 2213/5, Smíchov, 150 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 13. března 2018
Den vzniku členství: 22. ledna 2009

člen správní rady:
  KRISTINA TABERYOVÁ, dat. nar. 26. července 1951

Poříčanská 465/3, Hloubětín, 198 00 Praha 9
Den vzniku členství: 2. dubna 2008

Počet členů: 6
Dozorčí rada:

člen dozorčí rady:
  VÁCLAV MAZÁNEK, dat. nar. 19. října 1970

Praha 3, Krásova 2, PSČ 13000
Den vzniku členství: 2. dubna 2008

předseda dozorčí
rady:

  VLASTA LAJČAKOVÁ, dat. nar. 29. března 1947
Praha 4 - Michle, Jivenská 3, PSČ 14000
Den vzniku funkce: 31. května 2011
Den vzniku členství: 22. března 2010

člen dozorčí rady:
  JAN URBAN, dat. nar. 27. března 1951

č.ev. 119, 270 23 Roztoky
Den vzniku členství: 13. března 2018

Počet členů: 3
Zakladatel:

ČESKÁ TELEVIZE, IČ: 000 27 383
Praha 4, Kavčí hory, PSČ 14070
Ing. JAROMÍR ŠTĚTINA, dat. nar. 6. dubna 1943
Praha 4, K jezeru 482
ŠIMON PÁNEK, dat. nar. 27. prosince 1967
Fričova 1631/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Ostatní skutečnosti:
Na společnost přechází v souladu s § 35 odst. 3 zákona č.
227/1997 Sb. ke dni vzniku veškerý majetek, práva a závazky
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Nadace při České televizi Člověk v tísni, se sídlem Kavčí Hory,
140 70 Praha 4, IČ: 61381411, která zaniká přeměnou na
společnost Člověk v tísni - společnost při České televizi,
o.p.s.
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