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Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad

 
 
Junák – český skaut, středisko Dvojka 
Teplice, z.s. 
Aloise Jiráska 1961 
415 01 Teplice 
 
 

Datum: 3. ledna 2019 
JID: 986/2019/KUUK 
Číslo jednací: KUUK/182/2019/SCKZU-5 
Spisová značka: KUUK/182/2019/SCKZU 
Vyřizuje/linka: Bc. Michaela Válková/308 
E-mail: valkova.m@kr-ustecky.cz 

 
 

OSVĚDČENÍ  
 

 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor správních činností a krajský živnostenský úřad 
osvědčuje podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a       
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných 
sbírkách), datum přijetí oznámení o konání veřejné sbírky právnickou osobou Junák – český 
skaut, středisko Dvojka Teplice, z.s. Úplné oznámení bylo přijato dne  
 

20. ledna 2019. 
 

Název právnické osoby Junák – český skaut, středisko Dvojka Teplice, z.s. 

Sídlo právnické osoby Aloise Jiráska 1961, 415 01 Teplice 

IČO 615 15 914 

Účel sbírky 
Financování projekčních prací, výstavby, revizí a 
vybavení nového skautského centra v Palackého ul. v 
Teplicích 

Datum zahájení sbírky  20. ledna 2019 

Datum ukončení sbírky na dobu neurčitou 

Území, na němž se sbírka bude 
konat 

Česká republika 

Způsob provádění sbírky 

1. shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném 
zvláštním bankovním účtu, 

2. pokladničkami v místech určených k přijímání 
příspěvků, 

3. prodej předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich 
ceně  
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4. prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo 
sportovní vystoupení anebo jiné všeobecně 
přístupné akce pořádané za účelem získání 
příspěvku, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně 
vstupenek, 

5. složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou 
osobou, 

6. sběracími listinami 

Název banky a číslo bankovního 
účtu, na kterém jsou příspěvky 
shromažďovány 

Fio banka, a.s. 
číslo účtu: 2901541081/2010 

Osoby pověřené jednat ve věci 
sbírky 

Ing. Pavel Seiner 

 
 

POUČENÍ  
 

Právnická osoba je povinna nejpozději do 5 pracovních dnů oznámit příslušnému 
krajskému úřadu každou změnu údajů uvedených v oznámení nebo v dokladech, které 
k němu připojuje (§ 5 odst. 5 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách ve znění 
pozdějších předpisů, dále jen „zákon o veřejných sbírkách“). 

 
Právnická osoba konající sbírku nesmí zveřejňovat ani poskytovat, nevyplývá-li ze zvláštního 
právního předpisu něco jiného, žádné údaje o osobách, které poskytly příspěvek, s výjimkou 
případů, kdy s tím osoby, které poskytly příspěvek, předem vyslovily souhlas (§ 17 zákona o 
veřejných sbírkách). 

 
Tatáž právnická osoba nesmí ke stejnému účelu konat několik sbírek souběžně. Konání 
další sbírky ke stejnému účelu může právnická osoba oznámit příslušnému krajskému úřadu 
až po ukončení a řádném vyúčtování předchozí sbírky (§ 18 zákona o veřejných sbírkách). 

 
Právnická osoba může na úhradu nákladů spojených s konáním sbírky použít část hrubého 
výtěžku sbírky, která však nesmí převýšit 5 % z celkového hrubého výtěžku za dobu, po 
kterou byla sbírka konána (§ 23 odst. 2 zákona o veřejných sbírkách). 

 
Čistý výtěžek sbírky musí právnická osoba nebo ten, v jehož prospěch byla sbírka konána, 
použít výhradně ke stanovenému účelu sbírky (§ 23 odst. 4 zákona o veřejných sbírkách). 
 
 
 
 
 

 
Ing. Květoslava Milerová 
vedoucí odboru                                                                       
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