Odbor právní a Krajský živnostenský úřad
Oddělení státního občanství a přestupků

Oznámení o konání veřejné sbírky obcí
v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme konání veřejné sbírky.
Povinné údaje dle ustanovení § 5 zákona o veřejných sbírkách:
Název obce
Sídlo obce
Identifikační číslo obce
Starosta obce popř. jiná osoba pověřená jednat jménem obce ve věci sbírky
jméno a příjmení, titul
datum narození
adresa místa trvalého pobytu

Účel sbírky (v souladu s ust. § 5)
Území, na němž se sbírka bude konat

Délka konání podle § 2a: Sbírku lze konat na dobu určitou nebo dobu neurčitou. Sbírku na dobu
určitou lze konat nejdéle po dobu 3 let ode dne oznámení sbírky.
Sbírka se bude konat na dobu URČITOU* – NEURČITOU*

Datum zahájení sbírky
(pokud nebude datum uvedeno, může být sbírka
zahájena dnem následujícím po dni doručení
osvědčení)

Datum ukončení sbírky
Datum, ke kterému bude zpracováno roční
průběžné vyúčtování
(pokud se sbírka koná po dobu delší než 1 rok)

Datum, ke kterému bude zpracováno první
roční průběžné vyúčtování
(pokud se sbírka koná po dobu delší než 1 rok;
vyplní se jen tehdy, jestliže se toto datum bude
lišit od data uvedeného výše)
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(* nehodící se škrtněte)
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Způsob provádění sbírky (uvede se pouze způsob, kterým bude sbírka prováděna, nehodící se
škrtněte)

A) Shromažďováním příspěvků na předem
vyhlášeném zvláštním bankovním účtu

ANO

NE

B) Sběracími listinami

ANO

NE

C) Pokladničkami

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

G) Složením hotovosti do pokladny
zřízené právnickou osobou

ANO

NE

H) Jiným způsobem (popsat jakým)

ANO

NE

název banky
adresa banky či pobočky
číslo bankovního účtu

Podmínky pro otevření a zjištění obsahu
pokladniček (dle zákona)
Počet kusů pokladniček
D) Prodejem předmětů, v jejichž ceně je
zahrnut příspěvek na sbírku
Druh předmětu
Určení výše příspěvku
E) 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
Druh akce
Určení výše příspěvku
F) Dárcovské textové zprávy
prostřednictvím telekomunikačního
koncového zařízení
Číslo pronajaté telefonní linky

(Patří zde např. webový portál Darujme.cz)

Přílohy k tomuto oznámení:
 Usnesení příslušného orgánu obce o souhlasu s konáním sbírky ne starší než 60 dnů.
 Vzor sběrací listiny (koná-li se sbírka tímto způsobem).
 Souhlas Ministerstva zahraničních věcí s konáním veřejné sbírky, má-li být výtěžek sbírky
použit v zahraničí.
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Poučení:
Obec je povinna nejpozději do 5 pracovních dnů oznámit krajskému úřadu každou změnu údajů
uvedených v tomto oznámení nebo v dokladech, které jsou k oznámení připojeny.
Nebude-li oznámení obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem, krajský úřad vyzve obec,
aby náležitosti oznámení ve stanovené lhůtě doplnila. Pokud tak obec neučiní, krajský úřad
oznámení odloží a obec o tom vyrozumí.
Obec je povinna pro každou sbírku zřídit zvláštní bankovní účet, na který převede hrubý výtěžek
sbírky. Povinnost zřizovat zvláštní bankovní účet se nevztahuje na sbírky konané výlučně
prostřednictvím pokladniček nebo sběracích listin po dobu nejvýše 3 měsíců. Obec účtuje o
nákladech, výnosech, aktivech a pasivech jednotlivých sbírek tak, aby prokázala soulad účetních
záznamů s vyúčtováním sbírky, tj. aby bylo zřejmé, že získané finanční prostředky byly použity
v souladu s účelem, pro který je sbírka konána.
Tatáž obec nesmí ke stejnému účelu konat několik sbírek souběžně. Konání další sbírky ke
stejnému účelu může obec oznámit příslušnému krajskému úřadu až po ukončení a řádném
vyúčtování předchozí sbírky.

Datum:………………………

Podpis starosty obce:…………………………..

Razítko obce:
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