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Usnesení
Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Bc. Evou Tajovskou v právní věci
navrhovatele: JUDr. KLÁRA ALŽBĚTA SAMKOVÁ, Ph.D., Španělská 742/6, Vinohrady,
120 00 Praha 2, o návrhu na zápis ÉRA ŽEN, z.s., Španělská 742/6, Vinohrady, 120 00
Praha 2, do spolkového rejstříku, takto:
V spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo
66167
se zapisuje
Spisová značka
L 66167 vedená u Městského soudu v Praze
Název
ÉRA ŽEN, z.s.
Sídlo
Španělská 742/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Identifikační číslo
05199620
Právní forma
Spolek
Účel
Podpora ekonimické emancipace žen a podpora žen při získávání
ekonomického vlivu
Podpora politické emancipace žen a podpora žen při získávání politického vlivu
Podpora vzdělání a zvýšení kvalifikace žen
Organizování sebepodůrných ženských skupin
Boj proti sociálním stereotypům mezi ženami a proti ženám
Předkládání legislativních záměrů a vypracovávání legislativních návrhů
podporujících zlepšení postavení žen, zamezujících jejich přímou a nepřímou
diskriminaci a zlepšujících postavení žen jako matek
Informování ostatích žen i celé společnosti o vztahu islámu k ženám
Všestranná podpora žen, které odstoupily od islámu
Podpora ženských obětí

Navazování kontaktů s formálními i neformálními ženskými organizacemi a
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Navazování kontaktů s formálními i neformálními ženskými organizacemi a
spolky z muslimských zemí a podpora emancipace jejich členek i těchto
formálních a neformálních spolků
networking mezi českými ženskými organizacemi
Název nejvyššího orgánu
Členská schůze
Předsedkyně
Předsedkyně
JUDr. KLÁRA ALŽBĚTA SAMKOVÁ, Ph.D., dat. nar. 23. března 1963, r.č.
635323/0026
Španělská 742/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku funkce: Dnem nabytí právní moci
Předsedkyně řídí činnost spolku v souladu se stanovami a vnitřními
směrnicemi spolku i usneseními Členské schůze po celé své funkční období.
Předsedkyně odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování
rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o
majetek a zejména na řádné naplňování poslání spolku. Do působnosti
náleží svolávat členskou schůzi, připravovat rozpočet a roční závěrku
hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku, schvalovat interní
organizační normy spolku.
Počet členů
1
Způsob jednání
Navenek za spolek jedná předsedkyně spolku samostatně.
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 28. června 2016
Bc. Eva Tajovská v. r.
vyšší soudní úřednice

Usnesení nabylo právní moci dne 19. července 2016.
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