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Úplný výpis
ze , vedenéhospolkového rejstříku

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka L 172

Datum zápisu: 1. ledna 2014
Datum vzniku: 10. května 1990

zapsáno 1. ledna 2014
Spisová značka: L 172 vedená u Městského soudu v Praze

zapsáno 1. ledna 2014
Název: Česká ergonomická společnost

zapsáno 1. ledna 2014
vymazáno 13. ledna 2016

Česká ergonomická společnost, z.s.
zapsáno 13. ledna 2016

Sídlo: Podskalská 1252/24, Nové Město, 128 00 Praha
zapsáno 1. ledna 2014

vymazáno 13. ledna 2016
Jeruzalémská 1283/9, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsáno 13. ledna 2016
vymazáno 31. července 2020

Technická 1902/4, Dejvice, 160 00 Praha 6
zapsáno 31. července 2020

Identifikační číslo: 430 01 092
zapsáno 1. ledna 2014

Právní forma: Spolek
zapsáno 1. ledna 2014

Účel:
- Popularizace a uplatňování ergonomie na pracovištích v České republice. 
- Spolupráce s vládními a nevládními organizacemi při řízení a uplatňování 
ergonomie v České republice. 
- Organizování vědeckých konferencí, odborných kurzů, přednášek a konzultací. 
- Spolupráce při vzdělávání a postgraduálních formách studia ergonomie.
- Poradenská, expertizní a hodnotitelská činnost při prosazování ergonomických 
kritérií do praxe.
- Prezentace a reprezentace české ergonomie, včetně rozvíjení mezinárodní 
spolupráce, odborných stáží, výměny odborníků.
- Vyhledávání a studium nových poznatků z ergonomie a souvisejících vědních 
oborů a prostřednictvím publikační a přednáškové činnosti seznamování odborné 
i laické veřejnosti s novými vědními poznatky.
- Aktivní podpora výuky a výuka základů ergonomie na českých školách všech 
stupňů.

zapsáno 13. ledna 2016
Název nejvyššího
orgánu:

Členská schůze

zapsáno 31. července 2020
Statutární orgán:

předseda spolku:
  MUDr. LUKÁŠ ŠOLTYS, dat. nar. 16. prosince 1968

Elišky Krásnohorské 952/37, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec
Den vzniku funkce: 29. ledna 2020

zapsáno 31. července 2020



oddíl L, vložka 172
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Způsob jednání: Spolek navenek vůči třetím osobám zastupuje předseda spolku.
zapsáno 31. července 2020
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