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O S V Ě D Č E N Í

vydané Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem vnitřních věcí a krajský 
živnostenský úřad v souladu s ust. § 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“), kterým se osvědčuje datum 

13. únor 2018

jako datum přijetí oznámení o konání veřejné sbírky, jejímž oznamovatelem je 
Diakonie ČCE-středisko Západní Čechy, se sídlem Prokopova 25, 301 00 Plzeň,            
IČO: 45331154.

Oznamovatel konání veřejné sbírky - Diakonie ČCE-středisko Západní Čechy, se 
sídlem Prokopova 25, 301 00 Plzeň, zastoupený předsedkyní správní rady Mgr. Lucií 
Petříčkovou, nar. 13.11.1972, trvale bytem Partyzánská 518, 330 33 Město Touškov a 
členy správní rady Markétou Pinterovou, nar. 2.1.1971, trvale bytem Bolkov 33, 334 
01 Přeštice, Lenkou Houškovou, nar. 27.7.1980, trvale bytem Kamenný Újezd 303, 
337 01 Rokycany, Václavou Krausovou, nar. 11.7.1974, trvale bytem Hoštičky 43, 
Mochtín, 339 01 Klatovy a Václavou Egermaierovou, nar. 20.12.1980, trvale bytem 
Kamenný Újezd 12, 337 01 Rokycany, splnil všechny podmínky podle zákona o 
veřejných sbírkách pro vystavení osvědčení ve smyslu ust. § 4 odst. 1 tohoto zákona. 
Účelem sbírky je získání finančních prostředků na realizaci služeb pomáhajících 
uživatelům poskytovaných sociálních služeb a nákup potřebného vybavení zařízení 
Diakonie ČCE-středisko Západní Čechy (zajišťuje jedinečné služby lidem z těžkou 
poruchou autistického spektra, s mentálním a kombinovaným postižením, ohroženým 
dětem a jejich rodinám, lidem v nesnázi či krizi, mladým lidem na cestě k dospělosti, 
seniorům a pěstounským rodinám).

Datum zahájení sbírky: 22. března 2018
Sbírka je konána na dobu: neurčitou 
Osoba oprávněná jednat ve věci veřejné sbírky jménem právnické osoby:
Tomáš Benda, nar. 27.2.1978, trvale bytem Nerudova 6, 301 00 Plzeň
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Území, na němž se bude sbírka konat: 
Česká republika
Den v roce, ke kterému bude zpracováno roční průběžné vyúčtování podle § 24 odst. 
2 zákona o veřejných sbírkách: 
31.12. 
Způsob provádění veřejné sbírky: 

 shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním 
účtu zřízeném pro tento účel u banky

 dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního 
koncového zařízení

 prodejem předmětů, jestliže je příspěvek do sbírky zahrnut v jejich ceně
 prodejem vstupenek na veřejné kulturní nebo sportovní vystoupení anebo 

jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání 
příspěvku,  jestliže je příspěvek do sbírky zahrnut v ceně vstupenky

 složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou
Výše příspěvku při prodeji předmětů a vstupenek:
100% 
Číslo zvláštního bankovního účtu: 
9099090309/0800
Název a adresa banky, u níž je zřízen zvláštní bankovní účet: 
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 

Vzhledem k tomu, že došlo ke změně údajů uvedených v oznámení, které bylo 
krajskému úřadu doručeno dne 9.3.2018, vydal krajský úřad dnešního dne nové 
osvědčení č.j. PK-VVŽÚ/3080/19, které nahrazuje osvědčení č.j. PK-VVŽÚ/1876/18 
ze dne 9.3.2018. Jednalo se o změnu v osobách statutárního orgánu oznamovatele a 
o změnu území, na němž se bude sbírka konat.

Ing. Jan Nový
vedoucí odboru vnitřních věcí
a krajský živnostenský úřad 

podepsáno elektronicky
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