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Výpis
z , vedenéhorejstříku ústavů
Městským soudem v Praze

oddíl , vložka U 718
Datum vzniku a zápisu: 24. července 2018
Spisová značka: U 718 vedená u Městského soudu v Praze
Název: Mezinárodní bezpečnostní institut, z. ú.
Sídlo: Na Ořechovce 580/4, Střešovice, 162 00 Praha 6
Identifikační číslo: 073 13 209
Právní forma: Ústav
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti:

V rámci hlavní činnosti vyvíjí ústav s využitím své osobní a majetkové složky 
zejména následující společensky a hospodářsky užitečné činnosti, jejichž 
výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek stanovených 
ústavem:
a) zvyšování úrovně znalostí a dovedností v oblasti obrany a bezpečnosti 
fyzických a právnických osob z řad odborné i laické veřejnosti,
b) shromažďovat a vyhodnocovat dostupné informace týkajících se problematiky 
obrany a bezpečnosti, zpracovávat analýzy a faktografické podklady, podle 
potřeby vytvářet pracovní sítě spolupracujících osob, subjektů nebo jejich skupin 
a zajišťovat 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 bezpečnostního 
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) poskytovat podporu výzkumným, inovativním a technologickým projektům v 
různých oblastech obrany a bezpečnosti spolu s všestranným využitím všech 
možností veřejné podpory pro rozvoj těchto schopností, 
f) podporovat a provádět konzultace, poradenství, organizovat veřejná a 
neveřejná setkání, diskuze, školní a mimoškolní výchovu a vzdělávání, semináře, 
provádět vlastní vzdělávací, osvětovou, školící, výzkumnou, vědeckou a 
publikační činnost, zajišťovat překladatelské činnosti, realizovat projekty, 
programy a další činnosti korespondující s účelem zřízení ústavu, 
g) zajišťovat šíření informací z oblasti obrany a bezpečnosti, zajišťovat trvalou 
komunikaci a spolupráci s laickou i odbornou veřejností, s dalšími vzdělávacími 
organizacemi, s orgány státní a veřejné moci, se státními i nestátními subjekty 
zainteresovanými na zajišťování obrany 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 
České republiky v případě jejího ohrožení.

Statutární orgán - ředitel:
Ředitel:

  ŠTĚPÁNKA ZUSKOVÁ, dat. nar. 31. července 1981
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Okružní 397, 274 01 Slaný
Den vzniku funkce: 1. dubna 2019

Počet členů: 1
Způsob jednání: Ředitel zastupuje ústav ve všech záležitostech samostatně. V případě jednání ve 

věcech s hodnotou nad 3.000.000,- Kč, slovy: tři miliony korun českých, se 
vyžaduje kromě předchozího souhlasu správní rady i podpis alespoň jednoho 
člena správní rady. Za ústav se ředitel podepisuje tak, že k napsanému nebo 
vytištěnému názvu ústavu připojí svůj podpis.

Správní rada:
člen správní rady:

  Brig. gen. Ing. JIŘÍ ČUMA, dat. nar. 22. listopadu 1954
Renčova 1606/30, Řečkovice, 621 00 Brno
Den vzniku členství: 24. července 2018

předseda správní
rady:

  JUDr. RUDOLF BLAŽEK, dat. nar. 22. ledna 1968
Souběžná II 429/8, Jinonice, 158 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 31. ledna 2019
Den vzniku členství: 31. ledna 2019

Počet členů: 3
Zakladatel:

Brig. gen. Ing. JIŘÍ ČUMA, dat. nar. 22. listopadu 1954
Renčova 1606/30, Řečkovice, 621 00 Brno
KAREL TICHÝ, dat. nar. 25. března 1982
U Klavírky 2627/7, Smíchov, 150 00 Praha 5
JUDr. RUDOLF BLAŽEK, dat. nar. 22. ledna 1968
Souběžná II 429/8, Jinonice, 158 00 Praha 5

Výše vkladu: 0,- Kč
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