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Výpis
z rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka O 1346

Datum vzniku a zápisu: 23. prosince 2013
Spisová značka: O 1346 vedená u Městského soudu v Praze
Název: Cesta integrace, o.p.s.
Sídlo: Masarykovo nám. 6/17, 251 01 Říčany
Identifikační číslo: 266 19 032
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Druh obecně
prospěšných služeb:

Poskytování sociálních služeb dle zákona 108/ 2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů v oblasti prevence, poradenství a péče pro děti, mládež, dospělé a 
seniory v rozsahu registrace u Krajského úřadu Středočeského kraje dle 
uvedeného zákona.
Provozování nízkoprahového zařízení pro děti, mládež a mladé dospělé 
ohrožené nebo zasažené rizikovými jevy.
Provozování odborného sociálního a právního poradenství v rámci občanské 
poradny pro osoby v krizové, sociálně nepříznivé a složité životní situaci.
Poskytování poradenských, vzdělávacích, osvětových a preventivních služeb a 
akcí pro děti, mládež, dospělé i seniory v oblasti rizikových jevů,  pomoci a 
sociálních služeb.
Odborné poradenství a pomoc obětem a osobám ohroženým trestnými činy a 
násilím i osobám blízkým.
Poradenství a vzdělávání v oblasti získávání finančních zdrojů a k poskytování 
sociálních služeb a dalších obecně prospěšných služeb.
Zajišťování nebo zprostředkování pomoci pro neziskové, zájmové, spolkové a 
další obecně prospěšné organizace i školská zařízení v oblasti projektových, 
právních, finančních, organizačních, personálních a preventivních služeb.
Poskytování prostor k užívání za úplatu, kterými společnost disponuje.
Spolupráce s obcemi,  orgány veřejné správy, s poskytovateli sociálních služeb a 
dalšími neziskovými organizacemi či fyzickými a právnickými osobami  při 
poskytování obecně prospěšných služeb.

Statutární orgán - ředitel:
  PETRA NYKLOVÁ, dat. nar. 18. září 1983

Na Vráž 305, 251 63 Strančice
Ředitel je statutárním orgánem společnosti, řídí činnost společnosti, pokud tato 
činnost není zákonem, zakládací smlouvou nebo statutem vyhrazena do 
působnosti správní nebo dozorčí rady společnosti.

Správní rada:
předseda správní
rady:

  Ing. ZDENĚK ČERNOVSKÝ, Ph.D., dat. nar. 1. srpna 1971
Bezručova 464/18, 251 01 Říčany
Den vzniku funkce: 1. června 2020
Den vzniku členství: 25. prosince 2019

člen správní rady:
  Mgr. BARBORA KÖLBLOVÁ, dat. nar. 16. listopadu 1976

Točitá 287, 251 62 Svojetice
Den vzniku členství: 25. prosince 2019
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člen správní rady:
  Ing. PAVLA LUBINOVÁ, dat. nar. 23. června 1974

Srbínská 225, 251 62 Svojetice
Den vzniku členství: 25. prosince 2019

Způsob jednání: Předseda svolává a řídí zasedání správní rady. Správní rada je 
usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

Zakladatel:
Ing. ZDENĚK ČERNOVSKÝ, Ph.D., dat. nar. 1. srpna 1971
Bezručova 464/18, 251 01 Říčany
BARBORA KÖLBLOVÁ, dat. nar. 16. listopadu 1976
Točitá 287, 251 62 Svojetice
PETRA NYKLOVÁ, dat. nar. 18. září 1983
Na Vráž 305, 251 63 Strančice

Dozorčí rada:
předseda dozorčí
rady:

  Ing. JAROSLAV ČERNÝ, MBA, dat. nar. 24. ledna 1952
Edvarda Beneše 350/18, Radošovice, 251 01 Říčany
Den vzniku funkce: 1. června 2020
Den vzniku členství: 25. prosince 2019

člen dozorčí rady:
  Ing. JARMILA VORÁČKOVÁ, dat. nar. 13. prosince 1961

Kolovratská 824/12, 251 01 Říčany
Den vzniku členství: 25. prosince 2019

člen dozorčí rady:
  VÍTĚZSLAVA BÍNOVÁ, dat. nar. 27. května 1951

Blahoslavova 1850/6, 251 01 Říčany
Den vzniku členství: 25. prosince 2019

Ostatní skutečnosti:
Společnost vzniká na základě zákona č. 68/ 2013 Sb. o změně právní formy 
občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a dle zákona č. 248/ 
1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů a 
doplnění zákonů přeměnou občanského sdružení Cesta integrace. 
Veškerý majetek, závazky a pohledávky občanského sdružení Cesta integrace 
přechází na obecně prospěšnou společnost Cesta integrace, o.p.s., která je 
přímým pokračovatelem občanského sdružení Cesta integrace, přebírá jeho 
identifikační číslo 26619032 i jeho historii. 
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