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Výpis
ze spolkového rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Brně
oddíl , vložka L 6327

Datum zápisu: 1. ledna 2014
Datum vzniku: 18. srpna 1997
Spisová značka: L 6327 vedená u Krajského soudu v Brně
Název: PRIVALAB - spolek privátních diagnostických laboratoří, z.s.
Sídlo: U Lomu 638, 760 01 Zlín
Identifikační číslo: 654 97 431
Právní forma: Spolek
Účel:

Hlavním účelem Spolku je:
a)podpora a koordinace rozvoje všech forem činnosti diagnostických laboratoří v 
rámci poskytování zdravotních služeb v tomto oboru,
b)zastupování ekonomických a odborných zájmů svých členů na úrovni ostatních 
subjektů poskytujících zdravotní služby v oboru diagnostických laboratoří,
c)prosazování zájmů členů Spolku zejména při jednání se zdravotními 
pojišťovnami, příslušnými ministerstvy a odbornou veřejností, a dále v médiích, 
na veřejnosti, u orgánů státu a jeho představitelů,
d)upevnění a sjednocení postavení členů Spolku v rámci jejich předmětů 
podnikání, tj. poskytování zdravotních služeb v rámci diagnostických laboratoří,
e)spolupráce s ostatními poskytovateli zdravotních služeb, Českou lékařskou 
komorou a ostatními subjekty činnými v systému zdravotnictví ČR,
f)vzdělávání třetích osob v oboru poskytovaných zdravotních služeb členy 
Spolku,
g)zajišťování informovanosti všech členů o změnách, úpravách,  specificích a 
novinkách v oboru diagnostických laboratoří, a to zejména v souvislosti s platnou 
legislativou,
h)účast na dohodovacích řízeních o způsobu úhrady a jednání o rámcových 
smlouvách a dalších činností s tím souvisejících.

Předmět vedlejší
hospodářské činnosti:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Název nejvyššího
orgánu:

Členská schůze

Statutární orgán - výbor:
Místopředseda
výboru:

  RNDr. MARTIN NOVÁK, dat. nar. 17. července 1960
Švabinského nábřeží 3541/15, 767 01 Kroměříž
Den vzniku funkce: 20. dubna 2018
Den vzniku členství: 20. dubna 2018

Předseda výboru:
  RNDr. JAROSLAV LOUCKÝ, Ph. D., dat. nar. 16. listopadu 1963

Hořejší 5399, 760 01 Zlín
Den vzniku funkce: 11. prosince 2019
Den vzniku členství: 11. prosince 2019

Místopředseda
výboru:
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  Ing. Mgr. DAVID HEPNAR, MBA, dat. nar. 22. srpna 1970
5. května 250/34, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary
Den vzniku funkce: 11. prosince 2019
Den vzniku členství: 11. prosince 2019

Počet členů: 3
Způsob jednání: Za spolek jednají členové výboru společně. Pro zastupování jménem spolku v 

dílčích věcech je výbor oprávněn zmocnit písemnou plnou mocí konkrétního 
člena výboru.

Kontrolní orgán:
Předseda kontrolní
komise:

  RNDr. PETR BOŘIL, dat. nar. 1. června 1959
Bory Kříže 1000, Rozdělov, 272 04 Kladno
Den vzniku funkce: 11. prosince 2019
Den vzniku členství: 11. prosince 2019

Člen kontrolní
komise:

  Ing. ZDENĚK JIRSA, dat. nar. 21. listopadu 1955
č.p. 163, 533 52 Ráby
Den vzniku členství: 13. prosince 2019

člen kontrolní
komise:

  RNDr. RADOMÍR PILNÝ, dat. nar. 14. dubna 1978
Lomená 709/9, Komárov, 617 00 Brno
Den vzniku členství: 11. června 2020

Počet členů: 3


	Výpis

		2021-08-11T15:29:33+0200
	Krajský soud v Brně
	Ověřený výpis
	Elektronicky podepsaný výpis z veřejných rejstříků poskytnutý soudem.




