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Městský So.Vd Y Praze-rozhodl yyšší soudní úřednicí Hanou obdrŽalovou V práVní věci
navrh.ovatg]gi Q' JAN SKALlCKY, Sev-erní-l T54717, Záběhlice , 1-4L 00 Praha 4, b) Brig.
9-9n.'t1o. .l-!|].9UJVIA' Renčova ]_606/30, Rečkovice,62L 00 Brno, c) KAREL TlCHÝ, U
Klavírky 262717, Smíchov, 150 00 Praha 5, právní Zást. Mgr. vÁcmv KACÁLEK, Na
ořechovce 5B0l4, Střešovice, 162 00 Praha 6, o návihu na zápis Mezinárodní
bezpečnostní institut, z. Ú., Evropská 2591/33d, Dejvice, 160 00 Praha 6, do rejstříku
Ústavů takto:

V rejstříku Ústavů vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu U, vloŽce číslo 718

se zapisuje

Spisová značka
U 7IB vedená u Městského soudu v Praze

Název
Mezinárodní bezpečnostní institut, z. Ú'

Sídlo
Evropská 2591/33d, Dejvice, L60 00 Praha 6

ldentifikační číslo
07313209

Právníforma
Ústav

Předmět činnosti
V rámci hlavní činnosti vyvíjí Ústav s vyuŽitím své osobní a majetkové sloŽky
zejména následující společensky a hospodářsky uŽitečné činn-osti, jejichŽ
výsledky jsou kaŽdému rovnocenně dostupné za podmínek stanovenyclr
Ústavem:
a) zvyšování úrovně znalostí a dovednostív oblasti obrany a bezpečnosti
fyzických a právnických osob zÍad odborné i laické veřejňosti,
b) shromaŽd'ovat a vyhodnocovat dostupné informace týkajících se problematiky
obrany a bez'pečnosti, zpracovávat analiýzy a faktografické-podklady' podle
potřeby vytvářet, pracovní sítě. spolupracujících osob, subjektů nebo jejich skupin
a zajišt'ovat jejich vzájemnou koordinaci,
c) v přímé návaznosti na nejlepší tradice českého obranného průmyslu
vyhledávat vědecké a technické objevy, poznatky, zkušenosti a další znalosti
související obecně s obranou a bezpečností, aktivně přispívat k jejich zachování,
obnově a k dalšímu rozvoji významného obranného a bezpečno_sthíno
know-how,
d) aktivně navazovat a udrŽovat potřebné kontakty v tuzemském a
mezinárodním prostředí a podle moŽnosti se spolu podílet na řešení úkolů v
oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti,
e) po.s\ytgvat podporu výzkumným, inovativním a technologickým projektům v
rÚzných oblastech obrany a bezpečnosti spolu s všestranným ÝyuŽitím všech
moŽnostíveřejné pogP9ry pro rozvoj těchtb schopností,
f) pod porovat .a. 

provádět kon-zultace, poradenství, o rgan izovat veřej ná a
neveřejná setkání, diskuze, školní a mimoškolnívých-ovu a vzdělávání,
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semináře, provádět vlastní vzdělávací, osvětovou, Školící, výzkumnou, vědeckou
a publikační činnost, zajišt'ovat překladatelské činnosti, realízovat projekty,
programy a další činnosti korespondující s účelem zYízení Ústavu,
g) zajišt'ovat šíření informací z oblasti obrany a bezpečnosti, zajišt'ovat trvalou
komunikaci a spolupráci s ]aickou i-odbornou veřejností, s dalšími vzdělávacími
organizacemi, S orgány státní a veřejné moci, se státními i nestátními subjekty
zaínteresovanými ňa i4istování obrány a bezpečnosti České republiky.
Hlavním cílem činnosti ústavu je aktivně přispívat k výchově nastupujících
generací k hrdosti, vlastenectví a schopnosti čelit krizovým situacím, k budování
aktivní občanské společnosti schopné efektivně hájit svou národní suverenitu a k
posilování občanské spoluzodpovědnosti za všeobecnou bezpečnost a obranu
Ceské republiky v případě jejího ohroŽení.

Statutární orgán - ředitel
ředitel

PhDr, BLANKA MRÁČKOVÁ, dat, nar. ]_. července 1963, r.č. 635701'11'463
Jeseniova 446137 , ŽiŽkov,130 00 Praha 3
Den vzniku funkce: Dnem nabytí právní moci

Počet členů
1.

Způgob jednání
Reditel zastupuje ústav ve všech záleŽitostech samostatně. V případě
jednáníve věcech s hodnotou nad 3.000.000,- Kč, slovy: tři miliony korun
českých, se vyŽaduje kromě předchozího souhlasu správní rady i podpis
alespoň.jednoh.o člen3 gRr.ávní rady. ZaÚstav se ředitel pod.episuje tak, Že k
napsanému nebo vytištěnému názvu ústavu připojí svůj podpis.

Správní rada
člen správní rady

Brig. gen. lng' JlRl pUMA, dat' nar' 22. listopadu 1954, r'Č.54L1221091'4
Renčova 1606/30, Rečkovice, 621 00 Brno
Den vzniku členství: Dnem nabytí právní moci

člen správní rady
JAN SKALICKY, dat. nar' 11. března ]_961, r.č' 61031L10453
Severní l 1'54717 , Záběhlice, 141 00 Praha 4
Den vzniku členství: Dnem nabytí právní moci

předseda správní-rady
KAREL TICHY, dat. nar. 25' bYezna I9B2, r.č. 8203251171'6
U Klavírky 262717 , Smíchov, 150 00 Praha 5
Den vzniku funkce: Dnem nabytí právní moci
Den vzniku členství: Dnem nabytí právní moci

Počet členů
3

Zakladatel
Brig. gen' lng, JlŘÍpuvR, dat. nar. 22. listopadu ]-954, r,č' 541"I22lo91"4
Renčova 1606/30, Rečkovice, 621 00 Brno

JAN SKALICKÝ, dat. nar' ].1' března ].961, r'č. 6103]-1'10453
Severní l 154717 , Záběhlice , 1'4L 00 Praha 4

KAREL TlcHÝ, dat. nar. 25. bYeznaL982, r.č,820325lL7L6
U Klavírky 262717, Smíchov, 150 00 Praha 5

Výše vkladu
0,- Kč
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Den zápisu: Dnem nabytí právní moci

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat- odvolání do patnácti dnů od jeho doručení
k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 24. července 2018

Hana obdrŽalová v. r.
vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Lucie Elčknerová


