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Ú p l n ý    v ý p i s
z obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Brně

oddíl Pr, vložka 17

! ! ! U P O Z O R N Ě N Í ! ! !

Tento výpis má pouze informativní charakter.

Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že obsahuje

chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud.

Datum zápisu: 6.listopadu 2001

Název: Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně

Zapsáno: 6.listopadu 2001 Vymazáno: 6.srpna 2008

Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně, příspěvková

organizace

Zapsáno: 6.srpna 2008 Vymazáno: 1.prosince 2010
Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace

Zapsáno: 1.prosince 2010

Sídlo: Brno, Kraví Hora 2, okres Brno-město, PSČ 602 00

Zapsáno: 6.listopadu 2001 Vymazáno: 26.srpna 2009

Brno, Kraví Hora 2, okres Brno-město, PSČ 616 00
Zapsáno: 26.srpna 2009

Identifikační číslo: 001 01 443
Zapsáno: 6.listopadu 2001

Právní forma: Příspěvková organizace 

Zapsáno: 6.listopadu 2001

Předmět činnosti:

-  pravidelně umožňuje pozorování hvězdné oblohy a Slunce zájemcům

z řad veřejnosti organizovaným skupinám a školním výpravám,

demonstruje a vysvětluje astronomické jevy prostřednictvím

provozu planetária

Zapsáno: 6.listopadu 2001 Vymazáno: 1.prosince 2010

-  Pravidelně umožňuje pozorování hvězdné oblohy a Slunce zájemcům
z řad veřejnosti organizovaným skupinám a školním výpravám,

demonstruje a vysvětluje astronomické jevy prostřednictvím

provozu planetária, ve svých prostorách i mimo ně.

Zapsáno: 1.prosince 2010

-  Realizuje odborné, vzdělávací i populárně vědecké akce pod umělou oblohou velkého planetária.

Zapsáno: 1.prosince 2010

-  pořádá populárně vědecké a odborné přednášky, cykly přednášek,

semináře, besedy, výstavy, audiovizuální pořady apod. ve svých

prostorách i mimo ně

Zapsáno: 6.listopadu 2001
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-  zabezpečuje vydávání, zhotovování, prodej a rozšiřování
astronomických publikací, metodických materiálů a pomůcek,

potřeb a zařízení pro vzdělávání a astronomickou činnost

Zapsáno: 6.listopadu 2001

-  poskytuje metodickou a odbornou pomoc v oboru astronomie všem

zájemcům

Zapsáno: 6.listopadu 2001 Vymazáno: 1.prosince 2010
-  Poskytuje metodickou a odbornou pomoc v oboru astronomie zájemcům.

Zapsáno: 1.prosince 2010

-  podílí se na pořádání kulturních akcí pro širokou veřejnost v

objektech hvězdárny i mimo ně

Zapsáno: 6.listopadu 2001 Vymazáno: 1.prosince 2010

-  Podílí se na pořádání kulturních akcí pro širokou veřejnost ve svěřených
objektech i mimo ně.

Zapsáno: 1.prosince 2010

-  podílí se na mimoškolním vzdělávání mládeže tím, že pro
organizované skupiny žáků a studentů všech typů škol provádí

pořady, jejichž obsah navazuje na učivo přírodovědných předmětů
a vhodným způsobem je rozšiřuje o astronomickou látku

Zapsáno: 6.listopadu 2001 Vymazáno: 1.prosince 2010
-  Pro organizované skupiny žáků a studentů všech typů škol provádí pořady, jejichž obsah

navazuje na učivo přírodovědných předmětů a vhodným způsobem je rozšiřuje o astronomickou
látku.

Zapsáno: 1.prosince 2010

-  udržuje kontakt s pedagogy a umožňuje jim další vzdělání v oboru
astronomie a příbuzných věd

Zapsáno: 6.listopadu 2001

-  organizuje a zabezpečuje vzdělávání talentované mládeže v oboru
astronomie v kursech, klubech nebo sekcích

Zapsáno: 6.listopadu 2001 Vymazáno: 1.prosince 2010
-  Organizuje a realizuje vlastní vzdělávací a odborné aktivity a výsledky publikuje.

Zapsáno: 1.prosince 2010

-  umožňuje dobrovolným pracovníkům pracovat na hvězdárně v oboru
astronomie

Zapsáno: 6.listopadu 2001

-  organizuje a provádí vlastní výzkumně vzdělávací činnost v

oblasti základního astronomického výzkumu i v oblasti
astronomického vzdělávání a její výsledky publikuje
Zapsáno: 6.listopadu 2001 Vymazáno: 1.prosince 2010

-  Organizuje a realizuje vlastní výzkumně vzdělávací činnost v oblasti základního astronomického
výzkumu i v oblasti astronomického vzdělávání a výsledky publikuje.

Zapsáno: 1.prosince 2010

-  pečuje o odborný růst a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců

a dobrovolných spolupracovníků , vede odbornou knihovnu
Zapsáno: 6.listopadu 2001
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-  provádí údržbu, opravy, vývoj a výrobu přístrojů a zařízení pro
vlastní osvětovou a výzkumně vzdělávací činnost i pro jiné

organizace či jednotlivce
Zapsáno: 6.listopadu 2001

-  spolupracuje s ostatními hvězdárnami a planetárii, školami všech
stupňů, s vědeckými, kulturními a jinými institucemi i
jednotlivci u nás i v zahraničí, zejména formou výměny informací

nebo plněním společných úkolů
Zapsáno: 6.listopadu 2001

-  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Zapsáno: 7.září 2009 Vymazáno: 1.prosince 2010

Doplňková činnost:

-  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Zapsáno: 7.září 2009

-  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: obory činnosti -

Velkoobchod a maloobchod; - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; - Mimoškolní
výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

Zapsáno: 26.srpna 2009 Vymazáno: 7.září 2009

Statutární orgán:

RNDr, Zdeněk Pokorný, CSc., r.č. 470227/415

Brno, Jiráskova 59, PSČ 602 00
den vzniku funkce:  1.března 2002

Zapsáno: 2.června 2004 Vymazáno: 2.června 2004

doc. RNDr. Zdeněk Pokorný, CSc., r.č. 470227/415
Brno, Jiráskova 59, PSČ 602 00

den vzniku funkce:  1.března 2002
den zániku funkce:  5.prosince 2007
Zapsáno: 2.června 2004 Vymazáno: 22.září 2008

ředitel: Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., dat. nar. 11.08.1971

Brno, Královo Pole, Kubešova 8/2626, PSČ 612 00
den vzniku funkce:  1.července 2008

Zapsáno: 22.září 2008

RNDr. Zdeněk Mikulášek, r.č. 470515/434
Brno, Stojanova 6, okres Brno-město, PSČ 602 00

den zániku funkce:  31.prosince 2001

Zapsáno: 6.listopadu 2001 Vymazáno: 5.března 2004

Jménem příspěvkové organizace jedná statutární zástupce.
Zapsáno: 6.listopadu 2001 Vymazáno: 2.června 2004

Způsob jednání:

Statutárním orgánem je ředitel. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace.
Zapsáno: 2.června 2004

Ostatní skutečnosti:

-  V období od 1.1.2002 do 28.2.2002 byl vedením příspěvkové organizace pověřen doc. RNDr.
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Zdeněk Pokorný, CSc.

Zapsáno: 5.března 2004

-  Ředitel hvězdárny ustanoví z řad zaměstnanců hvězdárny stálého zástupce, který ho zastupuje po

dobu jeho nepřítomnosti ve vymezeném rozsahu jeho práv a povinností. Zástupce se podepisuje za

hvězdárnu tak, že ke jménu, příjmení a funkci ředitele připojí svůj podpis s dodatkem vz.

Zapsáno: 6.srpna 2008 Vymazáno: 1.prosince 2010
-  Ředitel hvězdárny ustanoví z řad zaměstnanců hvězdárny stálého zástupce, který ho zastupuje po

dobu jeho nepřítomnosti ve vymezeném rozsahu práv a povinností ředitele. Zástupce se podepisuje

za hvězdárnu tak, že k jménu, příjmení a funkci ředitele připojí svůj podpis s dodatkem "v z." (v

zastoupení).
Zapsáno: 1.prosince 2010

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).

Dne: 09.12.11 11:08:03

Údaje platné ke dni 09.12.2011, 6:00


