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Výpis
z , vedenéhonadačního rejstříku

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka N 733

Datum vzniku a zápisu: 6. dubna 2009
Spisová značka: N 733 vedená u Městského soudu v Praze
Název: Skils - nadační fond
Sídlo: Praha 1, Křižovnické nám. 193/2, PSČ 11000
Identifikační číslo: 288 66 193
Právní forma: Nadační fond
Účel nadačního fondu:

Ve shodě s obecně prospěšnými cíli ve smyslu § 1 odst. 1 nadačního zákona je 
účelem nadačního fondu všestranně přispívat k zlepšování a rozvoji kvality života 
a působit k rozvoji duchovních a materiálních hodnot, rozvoji a uplatňování 
základních lidských práv a humanitárních zásad a přispívat k lepšímu životu 
jednotlivce i společnosti jako takové. V  této souvislosti nadační fond uskutečňuje 
zejména činnost směřující k (i) podpoře lidí, kteří jsou ve společnosti 
znevýhodněni pro svůj zdravotní a/nebo sociální stav a/nebo etnický původ, (ii) k 
rozvoji vzdělanosti a podpoře talentovaných mladých lidí, (iii) podpoře tělesného 
rozvoje a sportovního vyžití, (iv) podpoře rozvoje zdravotnických zařízení, 
zejména jejich materiální vybavenosti, (v)  podpoře umění a (vi) ke zlepšování 
kvality životního prostředí a podpoře ekologických projektů a (vii) podpoře 
obecně prospěšných a potřebných aktivit

Správní rada:
předseda správní
rady:

  JUDr. KAREL MUZIKÁŘ, LL.M. (C.J.), dat. nar. 1. července 1963
Na Hřebenkách 1197/23, Smíchov, 150 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 22. dubna 2009
Den vzniku členství: 6. dubna 2009

člen správní rady:
  Mgr. Ing. PETR SEVERA, LL.M., dat. nar. 23. ledna 1972

Na Babě 1783/1, Dejvice, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 6. dubna 2009

člen správní rady:
  JUDr. Ing. KAREL DŘEVÍNEK, LL.M., PhD., dat. nar. 22. ledna 1972

Všehrdova 562/6, Malá Strana, 118 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 6. dubna 2009

Počet členů: 3
Způsob jednání: Jménem nadačního fondu jedná správní rada navenek tak, že jednají společně 

vždy předseda správní rady a alespoň jeden jiný člen správní rady.
Podepisování za nadační fond se děje tak, že k názvu nadačního fondu připojí 
svůj podpis osoby oprávněné jednat jménem nadačního fondu.

Revizor:
  Mgr. MARTIN KRAMÁŘ, LL.M., dat. nar. 8. dubna 1975

Jarmily Novotné 1614/15, Radotín, 153 00 Praha 5
Zakladatel:

Skils s.r.o. advokátní kancelář, IČ: 256 21 050
Praha 1, Křižovnické nám. 193/2, PSČ 11000
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Nadační kapitál: 50 000,- Kč
Výčet majetku:

Majetkový vklad zřizovatele byl splacen v penězích na účet č. 2052330107/2600 
vedený Citibank Europe plc, organizační složka

Ostatní skutečnosti:
počet členů kontrolního orgánu: 1
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