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Úplný výpis
ze , vedenéhospolkového rejstříku

Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl , vložka L 3080

Datum zápisu: 1. ledna 2014
Datum vzniku: 21. srpna 2000

zapsáno 1. ledna 2014
Spisová značka: L 3080 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

zapsáno 1. ledna 2014
Název: FOKUS Tábor

zapsáno 1. ledna 2014
vymazáno 5. ledna 2016

FOKUS Tábor, z. s.
zapsáno 5. ledna 2016

Sídlo: Mostecká 2087, 390 02 Tábor
zapsáno 1. ledna 2014

Identifikační číslo: 708 58 543
zapsáno 1. ledna 2014

Právní forma: Spolek
zapsáno 1. ledna 2014

Účel:
Účel a činnost Spolku
1) Posláním spolku je podpora lidí s duševním onemocněním v rozvoji
sebedůvěry, samostatnosti a vhodných možností osobní realizace tak, aby mohli
žít spokojený život v běžné společnosti.
2) Spolek svojí činností zároveň usiluje o vybudování uceleného regionálního
systému psychosociální péče s důrazem na komunitní charakter této péče.
3) Za tímto účelem Spolek vyvíjí následující hlavní činnost:
a) Na základě odborné kvalifikace a v souladu s příslušnými právními předpisy
zřizuje a poskytuje služby psychosociální komunitní péče, tj. terénní komunitní
služby, zdravotnické služby, socioterapeutická centra, chráněná bydlení,
programy na podporu zaměstnanosti a jiná zařízení a služby.
b) Obhajuje práva a zájmy lidí s duševním onemocněním vůči státním orgánům,
hospodářským organizacím a jiným institucím.
c) Účastní se na tvorbě a úpravách právních norem a jiných všeobecně
závazných předpisů, týkajících se občanů se zdravotním postižením se
zaměřením na osoby s duševním onemocněním.
d) Působí na veřejnost v přístupu a toleranci k duševně nemocným a informuje o
problematice duševního zdraví a duševní nemoci.
e) Sdružuje a spravuje prostředky určené pro pomoc lidem s duševním
onemocněním a k rozvoji péče o dušení zdraví a účelně s nimi nakládá v souladu
se svým posláním a zaměřením.

zapsáno 5. ledna 2016
Předmět vedlejší
hospodářské činnosti:

Hostinská činnost
zapsáno 5. ledna 2016

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
Obory činnosti:
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků 
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Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba
bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů 
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných
akcí 
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu 
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

zapsáno 5. ledna 2016
Název nejvyššího
orgánu:

Valná hromada

zapsáno 5. ledna 2016
Předseda a
Místopředseda Rady
spolku a Ředitel:

Předseda Rady
Spolku:

  Bc. LADISLAV BRYNYCH, dat. nar. 1. srpna 1979
Ratibořice 4, 391 43 Ratibořské Hory
Den vzniku funkce: 18. června 2013

zapsáno 5. ledna 2016
Místopředseda Rady
Spolku:

  MUDr. LIBOR MACÁK, dat. nar. 15. listopadu 1973
Pionýrů 133, Čekanice, 390 02 Tábor
Den vzniku funkce: 18. června 2013

zapsáno 5. ledna 2016
Ředitel:

  Bc. JAN MÁCHA, dat. nar. 28. listopadu 1972
Husinecká 2162, 390 02 Tábor
Den vzniku funkce: 1. listopadu 2010

zapsáno 5. ledna 2016
Počet členů: 3

zapsáno 5. ledna 2016
Způsob jednání: Předseda a Místopředseda Rady spolku zastupují spolek navenek každý

samostatně. Ředitel je výkonným a statutárním orgánem Spolku. Řediteli přísluší
rozhodovat o běžných záležitostech činnosti a hospodaření Spolku.

zapsáno 5. ledna 2016
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