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Tiskové a distribuční centrum (TDC)

TDC se stará o úkoly související s propagaci a komunikací. V těchto

oblastech zároveň podporuje ostatní organizačních jednotky Junáka –

českého skauta.

Co vše má TDC na starosti

Vydávání a distribuci skautských časopisů

Vydávání publikací a propagačních materiálů

Vydané publikace a metodiky

Propagační materiály

Internetový obchod  , který nabízí stovky publikací, e-knih, propagačních

materiálů, ale také oblečení nebo hry

Externí a interní komunikaci, včetně celkového mediální obrazu Junáka – českého

skauta.

O�ciální facebookový pro�l Junáka – českého skauta

Skautský instagram  

SkautInfo – informační kanál pro skauty

Znalostní bázi 

Konzultační a účetní služby

Účetnictví pro skautský kraj Praha a účetní konzultace pro Skautských

institut 

Skautskou telefonní síť

zvýhodněný �remní tarif pro členy Junáka – českého skauta. Skauti a skautky

mají mezi sebou hovory zcela zdarma, zbytek paušálu je se slevou.

Skautskou energii

elektřina a plyn za zvýhodněnou cenu do kluboven, základen, domácností

i �rem. Zisky z prodeje jsou použity na podporu Junáka – českého skauta.

Členskou kartu Junáka

výrobu a distribuci členských karet, které nabízejí řadu výhod

Kontakt

Ředitel TDC: Tomáš Slavík – Fred

Kontakt na Sekretariát TDC: tel.: 777 663 997, e-mail: tdc@skaut.cz 

Kontakt na Radu TDC: e-mail: rada-tdc@skaut.cz 

Kontakt na Revizní komisi TDC: e-mail: tdc@skaut.cz 

https://krizovatka.skaut.cz/skautske-benefity/casopisy-pro-skauty-a-skautky
https://www.obchod.skaut.cz/publikace/
https://www.obchod.skaut.cz/propagace/
https://www.obchod.skaut.cz/
https://www.facebook.com/skaut
https://www.instagram.com/skautcz/
https://www.facebook.com/SkautInfo/
https://krizovatka.skaut.cz/skautske-benefity/sts-skautska-telefonni-sit/sts-zakladni-informace
https://krizovatka.skaut.cz/skautske-benefity/skautska-energie-elektrina-a-plyn-za-lepsi-cenu
https://krizovatka.skaut.cz/skautske-benefity/clenska-karta/clenska-karta-prinasi-radu-vyhod
mailto:tdc@skaut.cz%C2%A0
mailto:rada-tdc@skaut.cz
mailto:tdc@skaut.cz%C2%A0


Adresa:

Junák – český skaut

Tiskové a distribuční centrum, z. s.

Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1

IČO: 64934926, DIČ: CZ64934926

datová schránka: 8bjt7yk

bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu: 2100256379/ 2010

Řízení a orgány TDC

Vedením a řízením TDC je pověřen ředitel. Je odpovědný za hospodaření jednotky,

řízení lidských zdrojů, včetně vnitřní struktury. Základním organizačním předpisem

TDC je Statut.

Rada TDC

Hlavní řídicí orgán TDC.

Je minimálně pětičlenná, volená Výkonnou radou Junáka – českého skauta.

V čele stojí předseda, který svolává zasedání minimálně jednou za 6 měsíců.

Spolupracuje na dlouhodobém plánu rozvoje TDC, který předává ke schválení VRJ,

přičemž dbá na zachovávání poslání TDC. Schvaluje vnitřní předpisy TDC, roční

rozpočet, účetní závěrku a výroční zprávu. Jmenuje a odvolává ředitele TDC,

dohlíží na jeho činnost a rozhoduje o jeho odměnách.

Členové: David Černý – předseda, Pavel Konečný (Flek), Zuzana Sedláková (Koumes),

Eva Staněk, Petr Zaremba, František Šereda (Moulin)

Revizní komise

Kontrolní orgán jednotky jmenován Výkonou radou Junáka – českého skauta.

Je tříčlenná s voleným předsedou, který svolává a řídí jednání revizní komise.

Členové nesmí být členy rady TDC ani zaměstnanci TDC.

Přezkoumává roční závěrku a výroční zprávu jednotky. Dohlíží na činnost

jednotky, aby jednala v souladu se statutem, zákony a vnitřními předpisy Junáka –

českého skauta.

Minimálně jedenkrát ročně podává VRJ zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.

Členové: Jan Stejskal, Kateřina Janoušková, Martin Paul

https://krizovatka.skaut.cz/spisovna/rady/zvlastni-organizacni-jednotky-zvoj/statut-tiskoveho-a-distribucniho-centra

