
*KUMSX026KVW2* 

 

 

KRAJSKÝ ÚŘAD 
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad 
28. října 117, 702 18  Ostrava 
 

 

 

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 

   

Zavedli jsme systémy řízení 
kvality, environmentu 
a bezpečnosti informací 

 
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692  
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800   www.msk.cz 

 

OSVĚDČENÍ 
o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky 

podle § 4 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně 
některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších 

předpisů 
 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje osvědčuje dle § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách 
a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon 
o veřejných sbírkách“), právnické osobě: 
 
Název:  Školící a Výcvikové Centrum Asklépios z.s. 
Sídlo:   Bukovec 234 
IČ:   22606904 
 
že oznámení o konání veřejné sbírky splňuje náležitosti podle § 5 odst. 1 až 4 zákona o veřejných sbírkách. 
Nebyly shledány důvody pro postup podle § 6 zákona o veřejných sbírkách.  

Oznámení bylo přijato dne 4. října 2019. 

Veřejná sbírka je oznámena na období od 4. 11. 2019 na dobu neurčitou. 
 
Místo konání sbírky: Česká republika. 
 
Oprávněná osoba:  Bc. Lukáš Zatloukal 
 
Účel sbírky:             program AEDprozivot (poskytování AED pro veřejnost ZDARMA).  

Celkové zajištění služeb:  
- nákup AED (Automatizovaný externí defibrilátor), AED skříní a veškerého 
příslušenství, vč. zdravotnického a záchranářského vybavení (obvazy, škrtící obvazy, 
apod.), 
-   technická podpora, revize a kontroly AED (servis AED, výměna baterií), 
-   zajištění chodu tel. operátora AEDproživot (zaměstnanci technologická podpora), pro 
otevření AED skříně je nutný operátor ve 24hod. provozu, 
-   školení veřejnosti v první pomoci s použitím AED, 

Váš dopis zn.:  Školící a Výcvikové Centrum Asklépios z.s. 
Bc. Lukáš Zatloukal 
Oprávněná osoba 
Bukovec 234 
739 85  Bukovec 
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-  propagace aedproživot (webové stránky, záchranářské a reklamní vybavení pro 
veřejnost, propagační akce spojené s poděkováním partnerům a sponzorům programu 
aedproživot). 
Všechny výše uvedené účely vycházejí z hlavního cíle a poslání spolku, konkrétně 
v těchto bodech: 
- zprostředkování, propagace a zápůjčka pomůcek pro záchranu života, 
- vedení rekvalifikačních kurzů a jiných školení. 

 
Bankovní účet sbírky: Fio banka, a. s., Praha, č. ú. 2501700434/2010. 
 
Způsoby konání sbírky: -     zvláštní bankovní účet 

- dárcovské textové zprávy. 
 
 
 

 
Mgr. René Pleva 
vedoucí oddělení správních činností 
a krajský živnostenský úřad 
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