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Výpis

ze spolkového rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze

oddíl L, vložka 43524

Datum zápisu:
1. ledna 2014
Datum vzniku:
10. prosince 2003
Spisová značka:
L 43524 vedená u Městského soudu v Praze
Název:
Svaz Maďarů žijících v českých zemích - Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége, z. s., Pobočný 
spolek Brno (ve zkratce Svaz Maďarů - CSMMSZ, z. s., p. s. Brno)
Sídlo:
Radnická 368/8, Brno-město, 602 00 Brno
Identifikační číslo:
711 96 803
Právní forma:
Pobočný spolek
Účel:
Posláním spolku je sdružovat 
a)fyzické osoby žijící v České republice, které se hlásí k maďarské národnosti,  za účelem zachování a 
rozvoje své kultury a základních prvků své identity, zejména jazyka, tradic a kulturního dědictví, 
b)další osoby, které se ztotožní s posláním a cíli spolku. 
Cíle spolku: 
a)vést v patrnosti osoby uvedené v čl. 2, ods. 1. a vytvářet jim podmínky pro realizaci poslání spolku, 
b)poznávat specifické česko-maďarské vztahy v minulosti, pěstovat a rozvíjet je v současnosti a dle 
možností seznamovat veřejnost ČR s kulturními hodnotami maďarského národa, 
c)vyvíjet činnosti umožňující využití jazykového kapitálu při rozvíjení vzájemných česko-maďarských 
vztahů.
Předmět vedlejší hospodářské činnosti:
hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti,  s účelem podpory hlavní 
činnosti nebo hospodárného využití spolkového majetku, a to zejména poskytováním služeb 
(tlumočnických, překladatelských, zprostředkovatelských aj.), podporujících rozvíjení vzájemných česko-
maďarských vztahů
Název nejvyššího orgánu:
Členská schůze
Předseda pobočného spolku:

předseda pobočného spolku:
 
Ing. MONIKA FAZEKAS, dat. nar. 2. srpna 1967
Vodova 2277/99, Královo Pole, 612 00 Brno
Den vzniku funkce: 27. září 2016

Počet členů:
1

Způsob jednání:
Jménem pobočného spolku jedná navenek samostatně předseda pobočného spolku.
Zakladatel:
Svaz Maďarů žijících v českých zemích - Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége, z. s. (ve zkratce
Svaz Maďarů - CSMMSZ, z. s.), IČ: 001 96 797
K Botiči 409/2, Vršovice, 101 00 Praha 10
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 13.1.2020 18:07
Údaje platné ke dni 13.1.2020 03:38
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