
MINISTERSTVO KUL TURY 

Stav ke dni: 30.3.2017 

Výpis 
z Rejstříku evidovaných právnických osob 

Název: Diakonie ČCE - středisko BETLÉM 
Sídlo: Ulice a číslo: Císařova 394/27 ' 

Obec: Klobouky u Brna -
PSČ : 69172 

IČO: 
--- -- ·-

---
Datum evidence: 

- - --·-
Statutární orgán: 

------ - - --
Způsob jednání statutárního 
orgánu: 

- --- -
Předmět obecně prospěšné, 

podnikatelské aj iné 
výdělečné činnosti: 

I -

' Zřizovatel: 

18510949 
-

_ I Číslo evide~e: -= L2-21212003-13s8~ 21.8.2003 
----- - -
člen správní rady Jan Gavlík Od: 16.2.2009 

-
21.1.1966 

- ·-

člen správní rady Tomáš Vostřák Od: 1.4.2010 
16.3.1979 

člen správní rady Jana Lexová Od: 16.2.2007 
18.4.1969 

člen správní rady ZLAT A ČAJANOV A Od: 28.6.2013 
25.2.1986 

---· 
předseda správní Petr Hejl Od: 16.2.2007 -------·-
rady (ředitel) 24.4.1964 

- - - --
Jménem Diakonie CCE - středisko BETLÉM jednají a podepisují se 

-

předseda správní rady (ředitel) a další člen správní rady společně ve všech 
záležitostech spadajících do výlučné pravomoci správní rady Diakonie 
ČCE - středisko BETLÉM. Právní úkony učiněné při každodenní činnosti 
Diakonie ČCE - středisko BETLÉMje oprávněn činit (jednat) a 
podepisovat ředitel Diakonie ČCE - středisko BETLÉM samostatně. 
Předmět hlavní činnosti: Poskytování sociálních služeb dle zák. č. 

1108/2006 Sb.: domovy pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací 
služby (pobytové), týdenní stacionáře, denní stacionáře, chráněné bydlení. 
Poskytování obecně prospěšných činností sociálního charakteru: doprava 
uživatelů služeb, krátkodobé hostovské pobyty, pomoc a podpora 
ěstounkám, ů'čování kom enzačních omůcek, duchovní a p p~ p p p astorační 

I péče. Další činnosti a aktivity, které navazují na výše definované sociální 
služby a obecně prospěšné činnosti , a to včetně soustavného získávání 
finančních a materiálních prostředků sloužících k zajištění sociální činnosti 

' ~!f~dis!rn ajeh~ r~~voj~ (tzv. fundraising). 
Předmět hospodářské činnosti : Pronájem movitých věcí a nemovitostí 

' cizím osobám a organizacím, výroba, obchod a služby neuvedené v 
přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona (Zprostředkování obchodu a 
služeb, Velkoobchod a maloobchod, Reklamní činnost, marketing, 
mediální zastoupení). 
Diakonie Česk~bratrské církve evangelické, Belgická 374/22, Vinohrady
Praha 2, 12_9001 IČ 45242704 

V kolonkách Opatrovnictví, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, 
Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam. 
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ff mení: Petra Wei 


