
Výpis

z nadačního rejstříku, vedeného 
Městským soudem v Praze 

oddíl N, vložka 338

Datum vzniku a zápisu:
14. června 2000
Spisová značka:
N 338 vedená u Městského soudu v Praze
Název:
Nadační fond Vita et futura
Sídlo:
Praha 10, Hlohova 2094/50, PSČ 10600
Identifikační číslo:
261 83 234
Právní forma:
Nadační fond
Účel nadačního fondu:
1) Účelem nadačního fondu je zejména: 
a) podporovat a propagovat rozvoj gynekologie a porodnictví s cí- 
lem dosažení nejvyšší evropské úrovně 
b) podporovat přínos projekty důsledně směřující k humanizaci gy- 
nekologie a porodnictví, zejména vznik nového zařízení, vybavené- 
ho špičkovou zdravotnickou technologií, která splňuje parametry 
vzorového porodnického pracoviště s nadstandartní péčí 
c) přispívat na výcvik, výuku a výchovu kolektivů a jednotlivců 
v oblasti zdravotnictví, psychologie apod., pokud jeho smyslem je 
dosažení sounáležitosti jednotlivců a kolektivů s pacientem, ko- 
lektivem, s profesí 
d) podporovat vydávání odborné a osvětové literatury se zaměřením 
na gynekologii a porodnictví 
e) zajišťovat informace o gynekologii a porodnictví pro odbornou 
i širokou veřejnost, zejména pořádat konference, semináře apod.
2) K naplnění svého účelu nadační fond navazuje kontakty s práv- 
nickými i fyzickými osobami v tuzemsku i v zahraničí.
3) Nadační fond má nepolitický charakter, je otevřen spolupráci 
se všemi partnery včetně zahraničních, kteří sledují odborné 
cíle.
Správní rada:

předseda:
 
prof. MUDr. ANTONÍN PAŘÍZEK, CSc., dat. nar. 30. ledna 1959
Na poříčí 1934/38, Nové Město, 110 00 Praha 1

člen správní rady:
 
Ing. OLGA POKORNÁ, dat. nar. 6. dubna 1962
Na záhonech 1383/67, Michle, 141 00 Praha 4
Den vzniku členství: 3. března 2009

člen správní rady:
 
Ing. DANA BENEŠOVÁ, dat. nar. 24. července 1975
K Botiči 409/2, Vršovice, 101 00 Praha 10
Den vzniku členství: 15. listopadu 2021



Způsob jednání:
Nadační fond zastupuje vůči druhým osobám předseda správní rady 
společně s jedním členem správní rady. 
K platnosti právních úkonů nadačního fondu je zapotřebí podpisu 
předsedy a jednoho člena správní rady. 
Zaměstnanci nadačního fondu mohou jménem fondu jednat na základě 
písemného pověření podepsaného předsedou a jedním členem správní 
rady.
Zakladatel:
MUDr. ANTONÍN PAŘÍZEK, CSc., dat. nar. 30. ledna 1959
Na poříčí 1934/38, Nové Město, 110 00 Praha 1

Revizor:
 
EMÍLIE HOPPEOVÁ, dat. nar. 3. května 1950
Praha 7, Haškova 16
Nadační kapitál:
1 000,- Kč
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz). 
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