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Usnesení
Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Bc. Evou Tajovskou v právní věci
navrhovatele: Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky,
Partyzánská 1/7, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha, identifikační číslo 708 56 478, o
návrhu na zápis změny do spolkového rejstříku,
takto:
V spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo
11146
se zapisuje
Účel
NRZP ČR zejména: a) navrhuje orgánům státní správy a samosprávy potřebná
legislativní či jiná opatření ve prospěch osob se zdravotním postižením a
posuzuje návrhy opatření, zpracované a ji předložené jinými orgány či
institucemi, které se týkají životních podmínek osob se zdravotním postižením,
b)podílí se, v souladu s právními předpisy, na vypracování a realizaci
dlouhodobých koncepcí vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním
postižením, c)zabezpečuje spolupráci s mezinárodními organizacemi osob se
zdravotním postižením, d) sleduje a vyhodnocuje realizaci legislativních i jiných
opatření ve prospěch osob se zdravotním postižením, vyplývajících z
mezinárodních závazků i norem České republiky a v případě potřeby iniciuje
opatření k nápravě zjištěných nedostatků, e) zajišťuje osvětovou a poradenskou
činnost a související služby při vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením ve všech oblastech života společnosti, f) vytváří a realizuje
vzdělávací programy v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením, g) vydává periodické i neperiodické časopisy a publikace, pořádá
konference, semináře a další akce týkající se vyrovnávání příležitostí pro osoby
se zdravotním postižením, h) spolupracuje se samosprávou krajů při tvorbě,
realizaci a monitorování strategických koncepcí a plánů vytváření rovných
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v působnosti příslušného kraje, i)
realizuje projekty s podporou veřejných zdrojů ČR, fondů EU a dalších donátorů
z ČR i ze zahraničí ve prospěch osob se zdravotním postižením.
Předmět vedlejší hospodářské činnosti
NRZP ČR zejména: a)poskytuje registrované sociální služby dle zákona č.
108/2006 Sb. zejména se zaměřením na odborné sociální poradenství, jehož
cílem je řešení problémové situace, do které se lidé mohou dostat v důsledku
neznalostí svých práv a povinností. Za tímto účelem provozuje celostátní síť
odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením, seniory
a další skupiny občanů ohrožených sociálním vyloučením. b)vytváří podmínky
pro podporu a začleňování sociálně znevýhodněných skupin občanů, podporuje
vytváření rovných příležitostí a jejich společenského, kulturního a především
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vytváření rovných příležitostí a jejich společenského, kulturního a především
pracovního uplatnění s možností poskytování i zprostředkovatelských služeb za
účelem získání pracovního uplatnění, c)vytváří zázemí a administrativní servis
pro veřejně prospěšné aktivity občanů se zdravotním postižením, jejich zástupců
či spolků - zejména pak spolků sdružených ve strukturách NRZP ČR, působících
na celostátní i krajské úrovni, d)podporuje tvorbu komplexních opatření a
souborů služeb, které umožňují návrat osob se zdravotním postižením či jejich
udržení na trhu práce, e)realizuje osvětové, informační, vzdělávací akce a
kampaně spojených s využíváním technických opatření, která napomáhají
zlepšení kvality života OZP, f)realizuje propagační, výukové, poradenské,
mediační, informační činnosti, zprostředkovává styk s veřejností, podporuje
setkávání a rozvoj spolupráce subjektů ve smyslu cílů organizace - včetně
spolupráce se zahraničními subjekty atd., g)pořádá veřejné sbírky na podporu
hlavní činnosti, h)rozvíjí nové metody práce s komunitou, vytváří strategie
komplexního řešení sociálních služeb, celoživotního vzdělávání a ostatních
složek prostředí, které ovlivňují kvalitu života a podporují integraci
znevýhodněných skupin občanů, i)podporuje vytváření pracovních příležitostí pro
osoby se zdravotním postižením, a to zejména ve spolupráci s dotčenými
institucemi - zejména pak s Úřady práce, j)v rámci realizace vedlejší činnosti
může NRZP ČR vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v
podnikání nebo jiné výdělečné činnosti za předpokladu, že její účel spočívá v
podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.
Název nejvyššího orgánu
Republikové shromáždění
předseda
předseda
Mgr. VÁCLAV KRÁSA, dat. nar. 24. listopadu 1951, r.č. 511124/318
Vondroušova 1193/45, Řepy, 163 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 31. května 2012
Den vzniku členství: 31. května 2012
Počet členů
1
Způsob jednání
předseda je statutárním orgánem NRZP, řídí její činnost, jedná jejím
jménem, resp. činí veškeré kroky vyplývající z občanskoprávní úpravy ve
věci jednání a povinností statutárního orgánu spolku
Republiková kontrolní komise
Počet členů
5
(1)Republiková kontrolní komise se schází nejméně dvakrát ročně. (2)K přijetí
usnesení Republikové kontrolní komise je třeba nadpoloviční většina hlasů
všech členů. (3)Způsob svého jednání upravuje Republiková kontrolní komise
vlastním Jednacím řádem.
Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci
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II. Návrh ze dne 4.12.2014 pod č.j. Fj 359714/2014 se v části zápisu u předsedy Mgr. V.
Krásy den vzniku členství a funkce dnem zápisu do rejstříku zamítá.
O d ů v o d n ě n í:
Navrhovatel se návrhem soudu došlým dne 4.12.2014 pod č.j. Fj 359714/2014 domáhal
zápisu u jednatele Mgr. K. Krásy den vzniku členství a funkce dnem zápisu do rejstříku.
Navrhovatel soudu doložil usnesení republikového shromáždění NRZP ČR ze dne
31.5.2012 o zvolení předsedy Mgr. V. Krásy. Soud na základě tohoto rozhodnutí zamítl
návrh v části zápisu u předsedy Mgr. V. Krásy den vzniku členství a funkce dnem
zápisu do rejstříku a zapsal u předsedy Mgr. V. Krásy den vzniku členství a
funkce 31.5.2012.
Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů od jeho doručení
k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 11. prosince 2014
Bc. Eva Tajovská v. r.
vyšší soudní úřednice
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