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

 Hospic sv. Štěpána, z.s. 
 Rybářské náměstí 662/4 
 412 01 Litoměřice 

            
 
Datum: 14. dubna 2021 
Spisová značka: KUUK/003653/2020/12 (1237/SCKZU/2015) 

Číslo jednací: KUUK/050401/2021/MV 
Vyřizuje/linka:       Ing. Michaela Válková/308 
Počet listů/příloh:       1/1 
 

 
 
Sdělení o provedeném celkovém vyúčtování veřejné sbírky 
 
Krajský úřad Ústeckého kraje, oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad (dále 
jen krajský úřad) provedl ve smyslu § 24 odst. 3 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných 
sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o 
veřejných sbírkách), kontrolu zaslaného průběžného a celkového vyúčtování veřejné sbírky 
konané na základě osvědčení Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru správních činností a 
krajský živnostenský úřad ze dne 20. května 2015, č. j. 1237/SCKZU/2015-4, JID 
69328/2015/KUUK za účelem: 
 
„Nákup léků, zdravotnického materiálu a pomůcek pro těžce nemocné a umírající 
pacienty hospice“. 
 
V kontrolovaném období, tj. v období ode dne 2. srpna 2019 do dne 31. srpna 2020 činí 
finanční prostředky na sbírkovém účtu: 
hrubý výtěžek sbírky celkem       215 635,60 Kč 
čistý výtěžek sbírky celkem       215 371,78 Kč 
skutečně vynaložené náklady činí celkem                              263,82 Kč 
 
Za celé období konání veřejné sbírky, tj. za období ode dne 22. května 2015 do dne                     
31. srpna 2020 činí finanční prostředky na sbírkovém účtu: 
hrubý výtěžek sbírky celkem                 1 060 978,70 Kč 
čistý výtěžek sbírky celkem                 1 030 451,13 Kč 
skutečně vynaložené náklady činí celkem                           30 527,57 Kč 
 
Skutečně vynaložené náklady ve výši 30 527,57 Kč nepřesáhly 5 % z hrubého výtěžku. 
Celkové vyúčtování v předložené formě bylo schváleno.  
 
V příloze zasíláme protokol o provedené kontrole vyúčtování sp. zn. KUUK/003653/2020/11, 
č. j. KUUK/050395/2021/MV ze dne 14. dubna 2021. 
 
Pokud právnická osoba propagovala sbírku, je povinna seznámit veřejnost s konečným 
vyúčtováním sbírky a jejím využitím srovnatelným způsobem, a to bez zbytečného odkladu, 
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nejpozději však do 1 měsíce po schválení vyúčtování příslušným krajským úřadem, a to 
v souladu s ustanovením § 24 odst. 4 zákona o veřejných sbírkách.  
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Květoslava Milerová 
vedoucí odboru 
 
 
 
 
Příloha 
dle textu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kr-ustecky.cz/
mailto:epodatelna@kr-ustecky.cz

		2021-04-19T09:30:57+0200
	Ing. Květoslava Milerová 6cae1ea0260a20c1d6d5cf05a2ebb1c3e20d3843




