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Jaký právní předpis konání veřejných sbírek upravuje?
Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, v platném znění.

Co je veřejnou sbírkou?
Veřejnou sbírkou je získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od
předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel,
zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo
ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí.

Co není veřejnou sbírkou?
Za veřejnou sbírku se nepovažuje:
 Shromažďování finančních prostředků, které konají politické strany nebo politická hnutí,
spolky, společnosti, svazy, hnutí, jakož i odborové organizace, registrované podle
zvláštních předpisů, mezi svými členy za účelem dosažení prostředků k plnění svých úkolů
 Shromažďování finančních prostředků církvemi a náboženskými společnostmi,
registrovanými podle zvláštního právního předpisu, k církevním a náboženským účelům,
pokud se koná v kostelech, modlitebnách a jiných místech určených k provádění
náboženských úkonů, bohoslužeb a obřadů

Kdo může konat veřejnou sbírku?
Veřejnou sbírku může konat pouze právnická osoba, fyzické osoby veřejnou sbírku konat
nemohou.

Co musí právnická osoba učinit, rozhodne-li se konat veřejnou sbírku?
Je povinna její konání písemně oznámit krajskému úřadu příslušnému podle sídla právnické
osoby.
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Existují k veřejným sbírkám písemné vzory formulářů?
Veškeré formuláře ke konání veřejné sbírky včetně příloh jsou vyvěšeny na stránkách
Krajského úřadu Zlínského kraje na adrese: www.kr-zlinsky.cz v sekci CO VÁS ZAJÍMÁ –>
OBČAN a ÚŘAD –> VEŘEJNÉ SBÍRKY.

Co předkládá obec k oznámení o konání veřejné sbírky?
Přílohou k oznámení o konání sbírky obcí je usnesení příslušného orgánu obce
o souhlasu s konáním sbírky ne starší než 60 dnů (tzn. Rady obce, nebo
Zastupitelstva).

Jaké přílohy musí jiné právnické osoby než obce doložit k oznámení o konání veřejné
sbírky?
 potvrzení příslušného orgánu v místě sídla právnické osoby o tom, že nemá splatný
daňový nedoplatek a o tom, že nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na
veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 čestné prohlášení o tom, že nevstoupila do likvidace, že na základě jejího insolvenčního
návrhu neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen její úpadek nebo hrozící úpadek
nebo že nebylo rozhodnuto o jejím úpadku, anebo na ni nebyla vyhlášena nucená správa
nebo u ní nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa anebo na ni v posledních
3 letech nebylo uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné
postupy a řešení krize na finančním trhu.
 čestné prohlášení o tom, zda fyzická osoba oprávněná jednat ve věci sbírky jménem
právnické osoby se v posledních 3 letech před podáním oznámení zdržovala či
nezdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce mimo území České republiky. V případě, že se
fyzická osoba zdržovala v cizině (v posledních 3 letech déle než 3 měsíce) připojí doklad o
bezúhonnosti (obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů) vydaný státem, ve kterém se
v této době zdržovala, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad
nevydává.
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Co musí ve specifických případech dále doložit každá právnická osoba, která chce konat
veřejnou sbírku?
 vzor sběrací listiny, koná-li se sbírka sběracími listinami
 souhlas Ministerstva zahraničních věcí s konáním veřejné sbírky, má-li být výtěžku sbírky
použité v zahraničí. Kontakt: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, odbor rozvojové
spolupráce a humanitární pomoci, Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1, tel. 224 18 23 66,
e-mail: ors_sekretariat@mzv.cz

Jak aktuální mají být předkládané doklady?
Zákon o veřejných sbírkách stanovuje, že právnická osoba musí doložit, že nemá splatný
nedoplatek, tzn. tato potvrzení musejí být předkládána k datu oznámení sbírky.

Pokud právnická osoba nemá zaměstnance, musí předkládat potvrzení příslušných orgánů
o neexistenci nedoplatků?
I v případě, že právnická osoba nemá zaměstnance, musí doložit potvrzení příslušných
orgánů o tom, že není u nich evidována. V případě zdravotního pojištění pak pouze
v případě, že právnická osoba nemá zaměstnance, předloží o skutečnosti, že není
zaměstnavatelem, čestné prohlášení.

S jakým předstihem musí být konání sbírky krajskému úřadu oznámeno?
Nejméně 30 dnů před zahájením veřejné sbírky.

Kdy lze sbírku zahájit?
Pokud si právnická osoba v oznámení neuvede datum zahájení sbírky, platí, že sbírka je
zahájena dnem následujícím po dni doručení osvědčení právnické osobě. Neznamená to
však, že je sbírka zahájena ve zkráceném řízení.
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Co znamená zkrácené řízení?
Uvede-li právnická osoba v oznámení důvody hodné zvláštního zřetele, pro něž navrhuje
zahájit sbírku ve lhůtě kratší než 30 dnů od přijetí oznámení, například zmírnění následků
ozbrojeného konfliktu, živelné pohromy nebo ekologické nebo průmyslové havárie, anebo
záchrana života osoby, krajský úřad tyto důvody přezkoumá, potvrdí datum přijetí jejího
oznámení a stanoví den zahájení sbírky s přihlédnutím ke lhůtě navržené právnickou osobou.
Účinky doručení nastávají dnem vyvěšení na úřední desce krajského úřadu. V těchto
případech je možné veřejnou sbírku zahájit ten den, kdy je Osvědčení o stanovení dne
zahájení veřejné sbírky vyvěšeno na úřední desce.

Jak dlouho může být veřejná sbírka konána?
Veřejná sbírka se může konat na dobu určitou, a to nejdéle do 3 let ode dne oznámení
sbírky, anebo na dobu neurčitou. Sbírku, která byla oznámena jako sbírka konaná na dobu
určitou, nelze po zveřejnění jejího osvědčení změnit na sbírku konanou na dobu neurčitou.
Pokud se jedná o veřejnou sbírku na dobu určitou kratší než 3 léta, je možné ji písemným
oznámením krajskému úřadu prodloužit, avšak s celkovým trváním nejvýše 3 let od jejího
zahájení.

Lze předčasně ukončit veřejnou sbírku?
Sbírku konanou na dobu určitou může právnická osoba ukončit kdykoliv přede dnem
uvedeným v oznámení. Tuto skutečnost oznámí krajskému úřadu nejpozději do 5 pracovních
dnů od svého rozhodnutí ukončit sbírku. Do 5 pracovních dnů musí právnická osoba rovněž
oznámit jakékoli jiné změny týkající se veřejné sbírky.

Jak se ukončí veřejná sbírka konaná na dobu neurčitou?
Ukončení sbírky konané na dobu neurčitou právnická osoba písemně oznámí krajskému
úřadu nejpozději 30 dní před jejím ukončením.
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Účel sbírky lze uvádět obecně nebo spíše konkrétně?
Účel sbírky je nutno uvádět konkrétně, vyúčtování sbírky je vázáno na konkrétní účel sbírky
a veřejnost má tak jistotu, na jakou konkrétní věc přispívá.
Jaké uvést území, na němž se sbírka bude konat do oznámení, pokud se sbírka bude konat
v různých městech?
Nejlépe je uvést území celé ČR.

Jakými způsoby lze konat veřejnou sbírku?
Veřejnou sbírku lze konat jedním nebo více ze způsobů uvedených v zákoně, a to:
 shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném
pro tento účel u banky, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky,
 sběracími listinami
 pokladničkami
 prodejem předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně
 prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné
všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, jestliže je příspěvek
zahrnut v ceně vstupenek
 dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního koncového
zařízení
 složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou
Na žádost právnické osoby lze konat sbírku i jiným způsobem než způsoby uvedenými výše.
Příslušný krajský úřad posoudí navrhovaný jiný způsob z hlediska transparentnosti získávání
prostředků do sbírky a zabezpečení jejich využití a z hlediska souladu s jinými právními
předpisy a veřejným pořádkem. Následně rozhodne o možnosti konat sbírku i tímto jiným
způsobem a dohodne s právnickou osobou způsob vyúčtování.
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Zvláštní bankovní účet musí být založen vždy pro každou sbírku?
Právnická osoba je povinna pro každou sbírku zřídit zvláštní bankovní účet, na
který převede hrubý výtěžek sbírky (tzn. výtěžky získané pokladničkami,
sběracími listinami, složením hotovosti do pokladny, prodejem vstupenek,
prodejem předmětů, dárcovské textové zprávy, případně jiným způsobem povoleným
krajským úřadem). Povinnost zřizovat zvláštní bankovní účet se nevztahuje pouze na sbírky
konané výlučně prostřednictvím pokladniček, nebo sběracích listin po dobu nejvýše 3
měsíců. Tento účet současně slouží ke shromažďování příspěvků na předem vyhlášeném
zvláštním bankovním účtu, pokud má tento způsob konání veřejné sbírky právnická osoba
osvědčen.

Lze si bankovní účet ponechat pro další sbírku?
Pokud jsou finanční prostředky z předcházející sbírky využity k jejímu účelu, je možno jej
ponechat pro další veřejnou sbírku.

Kdo zapečetí pokladničky?
Provádí-li se sbírka pokladničkami, musí právnická osoba předem oznámit
jejich počet a umístění obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu budou
pokladničky rozmístěny, nebo oznámit, že pokladničky budou přenosné.
Právnická osoba musí pokladničky zabezpečit proti odcizení a neoprávněnému otevření, a to
tak, aby bez porušení tohoto zabezpečení nemohl být obsah vyjmut. Takto zabezpečené
pokladničky obecní úřad zapečetí a vyhotoví protokol o jejich zapečetění.

Jak je to s putovními pokladničkami?
Má-li být stejná pokladnička použita ke konání sbírky ve správních obvodech více obecních
úřadů, právnická osoba ji viditelně opatří nápisem „putovní pokladnička“, pečetí ji obecní
úřad, v jehož správním obvodu má právnická osoba konající sbírku sídlo. Má-li být použito
více putovních pokladniček, označují se jednou číselnou řadou pro všechny správní obvody,
v nichž mají být použity. O zapečetění pokladniček se vyhotovuje protokol o zapečetění.
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Kdo otevírá pokladničky?
Otevření pokladniček musí právnická osoba oznámit nejméně 3 pracovní dny předem
obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu pokladničku umístila, ten pak pokladničky
rozpečetí a vyhotoví zápis o rozpečetění. Putovní pokladničky rozpečeťuje obecní úřad,
v jehož správním obvodu má právnická osoba konající sbírku sídlo a rovněž vyhotovuje zápis
o rozpečetění.

Kdo musí být přítomen otevření pokladniček?
Otevření pokladniček musí být přítomni oprávněný zástupce právnické osoby a 1
zaměstnanec obce zařazený do obecního úřadu. Koná-li sbírku obec, musí být přítomni 3
zástupci obce, z nichž 1 je zaměstnancem obce zařazeným do obecního úřadu. V zápise
o provedeném otevření pokladničky potvrdí svými podpisy výši finanční částky vyjmuté
z pokladničky. Zápisy o zapečetění a rozpečetění pokladniček jsou součástí dokladů
předkládaných k provedení kontroly vyúčtování sbírky.

Provádí-li se sbírka prodejem předmětů, jaká je výše příspěvku z prodeje předmětu na
sbírku?
Výši příspěvku z prodeje předmětu si právnická osoba určí sama, např.
procentuálně. Na předmětech pak právnická osoba vyznačí zřetelně výši
tohoto příspěvku. V prostoru, kde se takové předměty prodávají, právnická
osoba dále vyvěsí oznámení, v němž je uvedeno, kdo sbírku koná, k jakému účelu, výše
příspěvku a kterému příslušnému krajskému úřadu byla sbírka oznámena.

Jakým způsobem se vede evidence prodaných předmětů?
Koná-li se sbírka prodejem předmětů, vede právnická osoba o předmětech určených
k tomuto prodeji evidenci, v níž je uvedeno, kolik předmětů bylo určeno k prodeji, jak byly
získány, například nákupem, vlastní výrobou nebo darem, výše nákladů na pořízení
předmětů, výše příspěvku za jeden předmět, kolik předmětů bylo skutečně prodáno, jaký byl
celkový objem příspěvků získaných prodejem předmětů a jak bylo naloženo s předměty,
které se nepodařilo prodat. Do hrubého výtěžku sbírky se zahrnuje výše příspěvku.
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Jaký je postup při konání sbírky prodejem vstupenek?
Právnická osoba postupuje obdobně jako při konání sbírky prodejem
předmětů, tzn. na vstupenkách uvede výši příspěvku a pořadové číslo
vstupenky. Dále vyvěsí u vchodu do prostoru, kde se akce koná, oznámení,
v němž je uvedeno, kdo je pořadatelem vystoupení nebo akce, kterému příslušnému
krajskému úřadu byla sbírka oznámena, k jakému účelu se koná a kolik vstupenek bylo
vytištěno. Tyto údaje rovněž uvede na všech veřejných oznámeních o takovém vystoupení
nebo akci. O vstupenkách určených k prodeji vede právnická osoba evidenci, v níž je
uvedeno, kolik vstupenek bylo určeno k prodeji, jaká je výše příspěvku, kolik vstupenek bylo
skutečně prodáno, celkový objem příspěvků získaných z prodeje vstupenek a jak bylo
naloženo se vstupenkami, které nebyly prodány. Do hrubého výtěžku sbírky se zahrnuje výše
příspěvku.

Koná-li se sbírka sběracími listinami, kdo ověřuje jejich počet? Existuje nějaký vzor?
Vzor sběrací listiny je umístěn na již zmíněných stránkách Zlínského kraje, kde jsou uvedeny
veškeré jejich náležitosti. Sběrací listiny musí být postupně očíslovány, vydány jen v jednom
originálním vyhotovení a opatřeny otiskem razítka a podpisy statutárních orgánů právnické
osoby. Tyto poté právnická osoba předloží obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu se má
sbírka konat se žádostí o ověření jejich počtu a náležitostí a zároveň předloží obecnímu
úřadu k nahlédnutí originál nebo kopii osvědčení. O ověřeném počtu sběracích listin vydá
obecní úřad právnické osobě potvrzení pro účely vyúčtování sbírky.
Koná-li sbírku sběracími listinami obec, předloží sběrací listiny k ověření jejich počtu
příslušnému krajskému úřadu.

Jak se vyúčtovávají dárcovské textové zprávy?
V případě konání sbírky dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím
koncového komunikačního zařízení je poskytovatel veřejné dostupné telefonní
služby, jejímž prostřednictvím jsou příspěvky získávány, povinen poskytnout
právnické osobě konající sbírku informaci o počtu zaslaných zpráv a odpovídající
částku poukázaných prostředků v Kč, jestliže o to požádá. Tyto informace se dokládají jako
součást vyúčtování veřejné sbírky.
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Jak vyúčtovat sbírku konající se složením hotovosti do pokladny?
Koná-li se veřejná sbírka složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou, účtuje
právnická osoba o takovémto vkladu položkově způsobem jednoznačně identifikujícím vazbu
vkladu do pokladny na veřejnou sbírku. Dokladem k vyúčtování jsou příjmové pokladní
doklady a výpisy ze zvláštního bankovního účtu, na který musí být tyto vybrané prostředky
převedeny.

Koho může právnická osoba pověřit k provádění sbírky, např. pochůzkami
s pokladničkami?
Prováděním sbírky nelze pověřit fyzickou osobu mladší 15 let a fyzickou osobu, která byla
rozhodnutím soudu omezena ve svéprávnosti.

Co všechno musí mít tato fyzická osoba u sebe, aby se mohla na požádání prokázat, že je
osobou pověřenou ke konání sbírky?
Fyzická osoba pověřená prováděním sbírky se na požádání prokáže kopií osvědčení
příslušného úřadu, plnou mocí právnické osoby, která obsahuje jméno, příjmení, popřípadě
též titul a vědeckou hodnost, datum narození, adresu trvalého pobytu a číslo průkazu
totožnosti nebo cestovního dokladu této fyzické osoby. Tato plná moc musí být opatřena
pořadovým číslem, podpisy statutárních orgánů právnické osoby a otiskem jejího razítka.
Plná moc rovněž musí obsahovat název právnické osoby, účel sbírky, datum a označení
krajského úřadu, kterému byla sbírka oznámena včetně data přijetí oznámení krajským
úřadem, území, na němž se sbírka bude konat, a dobu, po kterou se bude sbírka konat.

Lze konat veřejnou sbírku na jakémkoliv místě?
Sbírky prováděné sběracími listinami, prodejem předmětů nebo vstupenek se nesmějí konat
v prostředcích veřejné dopravy a prostorách pro cestující. V jiných veřejně přístupných
prostorách je možno je konat jen se souhlasem jejich provozovatele nebo majitele. Jak již
bylo zmíněno, sbírky konané v modlitebnách nebo kostelech se za veřejné sbírky nepovažují.
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Jak má právnická osoba postupovat, pokud hodlá výtěžek sbírky zaslat do zahraničí?
Má-li být výtěžku sbírky použito v zahraničí, přikládá právnická osoba
k oznámení o konání veřejné sbírky také souhlas Ministerstva zahraničních věcí
s konáním veřejné sbírky. Ministerstvo zahraničních věcí posuzuje použití
výtěžku sbírky v zahraničí z hlediska zahraničně politických zájmů České republiky a vydává
právnické osobě souhlas s konáním sbírky, který je součástí oznámení o konání veřejné
sbírky.

Může právnická osoba konat několik veřejných sbírek současně?
Tatáž právnická osoba nesmí ke stejnému účelu konat několik sbírek souběžně. Konání další
sbírky ke stejnému účelu může právnická osoba oznámit příslušnému krajskému úřadu až po
ukončení a řádném vyúčtování předchozí sbírky. Může však konat souběžně několik
veřejných sbírek, pokud se tyto sbírky konají k různým účelům.

Lze změnit účel sbírky v průběhu jejího konání?
Změnit účel konané sbírky lze pouze v případě, že původní účel sbírky zanikl. Právnická
osoba, která hodlá pokračovat v konání sbírky pro změněný účel, je povinna dosavadní
konání sbírky zastavit a tuto skutečnost spolu s oznámením změny účelu sbírky písemně
oznámit krajskému úřadu, a to nejpozději 30 dnů před datem, od kterého právnická osoba
hodlá pokračovat v konání sbírky pro změněný účel. Pokud příslušný krajský úřad neshledá
důvody, pro něž sbírku nelze pro změněný účel konat, vydá právnické osobě osvědčení o
oznámení změny účelu sbírky.

Pokud zanikl účel sbírky a právnická osoba nemá již v úmyslu pokračovat v konání sbírky
pro změněný účel, jak v tomto případě naložit s nevyužitým výtěžkem sbírky?
Zanikl-li účel sbírky po jejím zahájení a právnická osoba nemá v úmyslu pokračovat v konání
sbírky pro změněný účel, je povinna konání sbírky bez zbytečného odkladu ukončit a tuto
skutečnost neprodleně písemně oznámit příslušnému krajskému úřadu. Zároveň právnická
osoba oznámí využití dosud nepoužitého čistého výtěžku sbírky nebo jeho zbytku pro jiný
účel, pro který lze sbírku podle zákona o veřejných sbírkách konat. Tento výtěžek nebo jeho
zbytek může použít pro jiný účel jen se souhlasem příslušného krajského úřadu.
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Jaké další povinnosti má právnická osoba s každou změnou, kterou v rámci konání veřejné
sbírky provádí?
Právnická osoba je povinna nejpozději do 5 pracovních dnů oznámit příslušnému krajskému
úřadu každou změnu údajů uvedených v oznámení nebo v dokladech, které k němu
připojuje. Současně je povinna bez zbytečného odkladu seznámit veřejnost se změnou, např.
účelu sbírky, a to srovnatelným způsobem, jakým sbírku propagovala. Takovéto seznámení
veřejnosti je povinné i po ukončení veřejné sbírky, a to nejpozději do 30 dnů, pokud sbírku
před jejím zahájením nebo v jejím průběhu propagovala.

Kdy se dokládá první průběžné vyúčtování veřejné sbírky?
Koná-li se sbírka na dobu neurčitou nebo na dobu určitou po dobu delší než 1 rok, je
právnická osoba, která koná sbírku, povinna předložit vyúčtování vždy do 3 měsíců ode dne
uvedeného v oznámení.

Znamená to, že si právnická osoba, pokud koná sbírku na dobu delší než 1 rok nebo na
dobu neurčitou, sama stanoví již při oznámení den v roce, ke kterému bude zpracováno její
roční průběžné vyúčtování?
Ano, právnická osoba si již v oznámení uvede den v roce, ke kterému bude zpracováno roční
průběžné vyúčtování a toto vyúčtování je povinna předložit vždy do 3 měsíců od tohoto data
příslušnému krajskému úřadu ke kontrole. Termín uvedený v oznámení nelze dle zákona
následně měnit. Pokud se jedná o veřejnou sbírku na dobu neurčitou, může právnická osoba
zvolit termín prvního vyúčtování až do 18 měsíců od zahájení veřejné sbírky, přičemž opět
platí závazný termín 3 měsíců pro jeho zaslání krajskému úřadu. Dále již je nutno vyúčtovávat
za kalendářní rok ke zvolenému termínu.

Co všechno je nutné doložit ke kontrole vyúčtování veřejné sbírky?
Ve vyúčtování sbírky právnická osoba uvádí výši hrubého výtěžku sbírky, skutečných nákladů
spojených s jejím konáním a výši čistého výtěžku, současně prokáže, jakým způsobem bylo
použito tohoto čistého výtěžku ke stanovenému účelu, tzn. dokládá pokladní doklady,
faktury a výpisy ze zvláštního bankovního účtu. Zároveň předloží všechny sběrací listiny,
včetně potvrzení obecního úřadu o počtu ověřených sběracích listin, protokoly o zapečetění
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a rozpečetění pokladniček a doklady o nákladech spojených s jejím konáním. V případě
konání prodejem předmětů, vstupenek a dárcovskými textovými zprávami rovněž dokládá
výše uvedenou evidenci.

Předkládají se ke kontrole originály nebo postačují kopie dokladů?
Předkládají se originální doklady. Krajský úřad provede kontrolu a doklady zašle zpět.

Existují na vyúčtování veřejné sbírky nějaké formuláře?
Forma vyúčtování není stanovena, vzor na vypracování průběžného a konečného vyúčtování
naleznete na webových stránkách Zlínského kraje.

Jakou částku z celkového výtěžku sbírky si může právnická osoba ponechat na náklady
spojené s jejím konáním?
Právnická osoba může na úhradu nákladů spojených s konáním sbírky použít část hrubého
výtěžku sbírky, která však nesmí převýšit 5 % z celkového hrubého výtěžku za dobu, po
kterou byla sbírka konána. Tyto náklady musí být v rámci vyúčtování řádně zdokladovány!

Co se rozumí čistým výtěžkem sbírky?
Čistým výtěžkem sbírky je částka získaná odečtením nákladů spojených
s konáním sbírky od hrubého výtěžku sbírky.

Co lze zahrnout do nákladů spojených s konáním sbírky?
Jsou to zejména náklady na bankovní poplatky, pořízení pokladniček, tisk letáků, plakátů,
náklady na propagaci sbírky, pronájem nebytových prostor na kulturní nebo jiná veřejná
vystoupení apod. V případě nejasností je nejlépe takové položky předem konzultovat
s krajským úřadem. Do nákladů spojených s konáním sbírky nelze zahrnout mzdu a odvody
pořadatelů sbírek.

14

Odbor právní a Krajský živnostenský úřad
Oddělení státního občanství a přestupků

Co se týká výpisů ze zvláštního bankovního účtu, je nutno předkládat všechny výpisy
a nepostačují výpisy vytisknuté uživatelem internetového bankovnictví?
Je třeba předložit počáteční stav bankovního účtu a měsíční výpisy za dané období, a to
z toho důvodu, že je zde zaznamenám veškerý pohyb finančních příspěvků získaných
veřejnou sbírkou. Ke konečnému vyúčtování sbírky je pak nutno doložit konečný stav na
zvláštním bankovním účtu, případně doklad o jeho zrušení. Nedostačující jsou výpisy
vytištěné z internetových stránek uživatele elektronického bankovnictví. Je zapotřebí
předložit originální výpisy z banky – náklady na pořízení výpisů je možné zahrnout do
nákladů sbírky.

Musí se zvláštní bankovní účet zrušit?
Jak již bylo zmíněno, zvláštní bankovní účet si lze ponechat pro další sbírku, ovšem za
předpokladu, že na tomto účtu bude ponechán pouze poplatek za vedení účtu a v mezidobí,
než bude osvědčena nová veřejná sbírka, bude účet zablokován pro příchozí platby. Pokud
by se na tomto účtu objevily finanční prostředky v době, kdy by nebyla ještě nová sbírka
oznámena a osvědčena, jednalo by se o konání veřejné sbírky bez oznámení. Takové jednání
právnické osoby by bylo krajským úřadem sankcionováno.

Co se stane s příspěvky získanými veřejnou sbírkou konanou bez oznámení?
O využití příspěvků získaných sbírkou konanou bez oznámení rozhodne příslušný krajský
úřad, který je také oprávněn rozhodnutím uložit právnické osobě odvedení čistého výtěžku
do rozpočtu kraje a současně je oprávněn rozhodnout o účelu, k němuž bude výtěžek použit.

Kdy musí právnická osoba předložit konečné vyúčtování sbírky?
Do tří měsíců ode dne ukončení veřejné sbírky.
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Prokazuje využití čistého výtěžku sbírky krajskému úřadu i ten, v jehož prospěch byla
sbírka konána?
Ano, povinnost prokázat příslušnému krajskému úřadu, zda a jakým způsobem byl využit
čistý výtěžek sbírky, má na vyžádání příslušného krajského úřadu i právnická nebo fyzická
osoba, v jejichž prospěch byla veřejná sbírka konána.

Jak je dále postupováno, když krajský úřad kontrolou zjistí, že čistý výtěžek sbírky nebyl
použit v plném rozsahu?
Pokud při vyúčtování je zjištěno, že nejsou finanční prostředky využity v plném rozsahu,
příslušný krajský úřad vyzve toho, v jehož prospěch byla sbírka konána, aby ve lhůtě
stanovené krajským úřadem ve výzvě zbývající část čistého výběžku sbírky k jejímu
stanovenému účelu použil.
Pokud ani ve lhůtě stanovené příslušným krajským úřadem výtěžek nevyužije, je úřad
oprávněn uložit odvedení nepoužité části výtěžku do rozpočtu kraje a rozhodnout o jeho
účelu.

Kde mohu najít aktuální seznam konaných veřejných sbírek?
Centrální evidenci veřejných sbírek vede Ministerstvo vnitra ČR na svých webových
stránkách www.mvcr.cz v sekci veřejné sbírky. Pokud budete chtít pouze seznam právnických
osob, se sídlem ve Zlínském kraji, které konají veřejnou sbírku, naleznete jej na stránkách
www.kr-zlinsky.cz v sekci CO VÁS ZAJÍMÁ –> OBČAN a ÚŘAD –> VEŘEJNÉ SBÍRKY.

Kdo provádí kontrolu a dozor nad veřejnými sbírkami?
Kontrolu a dozor nad konáním veřejných sbírek provádí příslušný krajský úřad. Ten je
oprávněn se kdykoliv v průběhu konání sbírky přesvědčit, zda je sbírka konána v souladu
s oznámením a s právními předpisy.
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Existují sankce za nesplnění povinností vyplývajících ze zákona o veřejných sbírkách?
Ano, zákon přímo uvádí, v jakých případech se fyzická osoba dopustí přestupku a právnická
osoba správního deliktu a stanovuje možnou výši pokuty za porušení ustanovení zákona
o veřejných sbírkách. Pokuta může dosáhnout až výše 500 000 Kč za jednotlivý správní delikt
či přestupek!

Na koho se mohu obrátit, rozhodnu-li se jako právnická osoba konat veřejnou sbírku
a mám sídlo ve Zlínském kraji, a kde naleznu příslušné formuláře?
Adresa:
Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor právní a Krajský živnostenský úřad
Oddělení státního občanství a přestupků
Tř. Tomáše Bati 21
760 01 Zlín
Kontakt:
Ing. Adriana Válková
tel. 577 043 565
e-mail: adriana.valkova@kr-zlinsky.cz
9. patro vpravo, dveře č. 934
Informace a formuláře:
http://www.kr-zlinsky.cz/verejne-sbirky-cl-1975.html
Sídlo Krajského úřadu

Zpracovalo oddělení státního občanství a přestupků, Odboru právního a Krajského živnostenského
úřadu, aktualizováno 2019.
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