
Zveřejněno 22. 2. 2023

Kancelář ústředí

Kancelář ústředí tvoří profesionální zázemí Junáka - českého skauta,

jejím úkolem je zabezpečovat činnosti nutné pro chod a rozvoj celé

organizace a poskytovat servis organizačním jednotkám, činovníkům

a ústředním orgánům.

Ozvěte se nám, rádi pomůžeme
E-mail: kancelar@skaut.cz 

Pevná linka: +420 234 621 284  

Mobil (STS): +420 776 720 220

Doba určená k vyřizování agendy: Po – Čt: 9:00 – 16:00 hod, Pá: 9:00 – 14:00 hod

Neodkladné záležitosti samozřejmě vyřídíme i mimo výše uvedenou dobu.

Tvoji otázku spolehlivě vyřídí:

Barbora Bartošová

asistentka Kanceláře ústředí

Jana Hrnčířová

asistentka Kanceláře ústředí

Další kontakty najdeš níže na stránce.

Oddělení KÚJ

Sekretariát

Napište nám na kancelar@skaut.cz

Zjistěte o nás víc

Sekretariát - kdo vám s čím pomůže?

mailto:%20kancelar@skaut.cz
tel:+420234621284
tel:+420776720220
mailto:kancelar@skaut.cz
https://krizovatka.skaut.cz/kontakty/kancelar-ustredi/2021-06/sekretariat?documentSeriesId=bb8af518-3273-4fde-aa1c-7ae19a906c0e


Ekonomika a nemovitosti

Dotazy můžete psát na ekonomicke@skaut.cz

O�ciální poštu posílejte na kancelar@skaut.cz

Ekonomické oddělení má na starosti také agendu pojištění.

Zjistěte o nás víc

Ekonomika a nemovitosti - kdo vám s čím pomůže?

ICT tým

Napište nám na podpora@skaut.cz

Zjistěte o nás víc

ICT tým – kdo vám s čím pomůže?

Organizace

Dotazy k organizaci nám piště na registrace@skaut.cz

Ohledně problematicky spolkového rejstříku na rejstrik@skaut.cz

Zjistěte o nás víc

Organizace – kdo vám s čím pomůže?

Vzdělávání

Dotazy můžete psát na vzdelavani@skaut.cz

Zjistěte o nás víc:

Vzdělávání – kdo vám s čím pomůže?

Program

mailto:ekonomicke@skaut.cz
mailto:kancelar@skaut.cz
https://krizovatka.skaut.cz/kontakty/kancelar-ustredi/2021-06/ekonomika-a-nemovitosti?documentSeriesId=bb8af518-3273-4fde-aa1c-7ae19a906c0e
mailto:podpora@skaut.cz
https://krizovatka.skaut.cz/kontakty/kancelar-ustredi/2021-06/ict-tym?documentSeriesId=bb8af518-3273-4fde-aa1c-7ae19a906c0e
mailto:registrace@skaut.cz
mailto:rejstrik@skaut.cz
https://krizovatka.skaut.cz/kontakty/kancelar-ustredi/2021-06/organizace?documentSeriesId=bb8af518-3273-4fde-aa1c-7ae19a906c0e
mailto:vzdelavani@skaut.cz
https://krizovatka.skaut.cz/kontakty/kancelar-ustredi/2021-06/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD%20-%20kdo%20v%C3%A1m%20s%20%C4%8D%C3%ADm%20pom%C5%AF%C5%BEe?documentSeriesId=bb8af518-3273-4fde-aa1c-7ae19a906c0e


Dotazy můžete psát na  program@skaut.cz

Zjistěte o nás víc

Program – kdo vám s čím pomůže?

Personalistika a výchovní zpravodajové

Dotazy můžete psát na personalistika@skaut.cz

Zjistěte o nás víc

Personalistika a výchovní zpravodajové – kdo vám s čím pomůže?

Komunikace

Dotazy můžete psát na komunikace@skaut.cz

Zjistěte o nás víc

Komunikace – kdo vám s čím pomůže?

Mezinárodní oddělení

Dotazy můžete psát na international@skaut.cz

Zjistěte o nás víc

Mezinárodní oddělení – kdo vám s čím pomůže?

Výkonná rada

Zjistěte o nás víc

Výkonná rada (VRJ)

Projekty

Zjistěte o nás víc

Projekty – kdo vám s čím pomůže?

mailto:program@skaut.cz
https://krizovatka.skaut.cz/kontakty/kancelar-ustredi/2021-06/program?documentSeriesId=bb8af518-3273-4fde-aa1c-7ae19a906c0e
mailto:personalistika@skaut.cz.
https://krizovatka.skaut.cz/kontakty/kancelar-ustredi/2021-06/personalistika-a-vychovni-zpravodajove?documentSeriesId=bb8af518-3273-4fde-aa1c-7ae19a906c0e
mailto:komunikace@skaut.cz
https://krizovatka.skaut.cz/kontakty/kancelar-ustredi/2021-06/komunikace?documentSeriesId=bb8af518-3273-4fde-aa1c-7ae19a906c0e
mailto:international@skaut.cz.
https://krizovatka.skaut.cz/kontakty/kancelar-ustredi/2021-06/zahranicni-oddeleni?documentSeriesId=bb8af518-3273-4fde-aa1c-7ae19a906c0e
https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredni-organy/vykonna-rada?documentSeriesId=bb8af518-3273-4fde-aa1c-7ae19a906c0e
https://krizovatka.skaut.cz/kontakty/kancelar-ustredi/2021-06/projekty?documentSeriesId=bb8af518-3273-4fde-aa1c-7ae19a906c0e


Další kontakty
Adresa datové schránky: 5bhq6tb

Ekonomické oddělení

Mobil (STS) +420 774 260 960  

Telefon (pevná linka) +420 234 621 240

Tiskové a distribuční centrum

Telefon (pevná linka) +420 234 621 223   

Tisková mluvčí organizace

Barbora Trojak

E-mail barbora.trojak@skaut.cz 

Mobil (STS) +420 731 403 647  

Skautská krizová linka 

Mobil (STS) +420 737 205 520

Fakturační údaje 
Junák - český skaut, z. s. 

Senovážné náměstí 24

110 00 Praha 1 

IČO: 00409430 

Bankovní spojení: Fio banka, č.ú.: 2100437022/ 2010

Junák – český skaut, z. s. je spolkem, zapsaným v rejstříku spolků u Městského

soudu v Praze pod spisovou značkou L 659.

tel:+420774260960
tel:+420234621240
tel:+420234621223
mailto:barbora.trojak@skaut.cz
tel:+420731403647
https://krizovatka.skaut.cz/kontakty/kancelar-ustredi/+%20420%20737%C2%A0205%C2%A0520

