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Výpis
z rejstříku ústavů, vedeného

Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl , vložka U 208

Datum vzniku a zápisu: 20. února 2009
Spisová značka: U 208 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Název: Šance na vzdělání, z.ú.
Sídlo: Malé náměstí 125/16, 500 03 Hradec Králové
Identifikační číslo: 275 56 751
Právní forma: Ústav
Předmět činnosti:

Účelem ústavu je:

a) Vzdělávání veřejnosti, a to zejména:
- pořádání otevřených kurzů, akcí a workshopů zaměřených na problematiku 
rovných příležitostí, společenskou odpovědnost firem, sladění rodinného a 
pracovního života apod.,
- vzdělávání zaměřené na zvyšování znalosti a dovedností lidí v pokročilém věku,
- konzultační činnost v oblasti vzdělávání,
- vytvoření a provozování informačních webových stránek,
- vydávání propagačních materiálů sloužících k informování a vzdělávání,

b) Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských 
věd,

c) Mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání, a to zejména:
- přenos know-how, metod a postupů,
- pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí,
- rozvoj cestovního ruchu a zájmu o poznání,

d) Práce s dětmi a mládeží, přičemž hlavním účelem organizace není vytváření 
zisku.

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

Statutární orgán - ředitel:
ředitel:

  Ing. DANIEL SUCHOCHLEB, dat. nar. 7. dubna 1976
Bohdanečská 731/15, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové
Den vzniku funkce: 11. června 2020

Počet členů: 1
Způsob jednání: Ředitel zastupuje ústav ve všech věcech samostatně.

Správní rada:
předseda správní
rady:

  VLASTA KREJČOVÁ, dat. nar. 8. července 1958
Kubištova 1100/4, Podolí, 140 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 12. června 2020
Den vzniku členství: 11. června 2020

člen správní rady:
  Ing. Bc. PETRA MICHALIČKOVÁ, dat. nar. 26. května 1972
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Rybova 1893/5, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové
Den vzniku členství: 11. června 2020

člen správní rady:
  Ing. PETRA ŠKOPOVÁ, MBA, dat. nar. 3. června 1968

Dolní Lysečiny 31, 542 26 Horní Maršov
Den vzniku členství: 11. června 2020

Počet členů: 3
Zakladatel:

PhDr. MARIE JÍRŮ, dat. nar. 17. května 1969
Bohdanečská 731/15, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové

Výše vkladu: Vklad se v peněžité nebo v nepeněžité formě nesjednává.
Ostatní skutečnosti:

Rozhodnutím správní rady ze dne 11.6.2020 změnila společnost svou právní 
formu z obecně prospěšné společnosti na ústav.
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