Informace pro strážníky k veřejným sbírkám
1. Co je to veřejná sbírka?
Veřejná sbírka 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, sportu, nebo ochrana kulturních
památek, tradic nebo životního prostředí.
2. Kdo může sbírku konat?
Veřejnou sbírku může konat pouze právnická osoba (občanské sdružení, neziskové
organizace, charity, obce atd.), fyzické osoby veřejnou sbírku konat nemohou.
3. Jakými způsoby lze také konat veřejnou sbírku?
 pokladničkami
 prodejem předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně
 prodejem vstupenek, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek
4. Co musí mít sbírka konaná pokladničkami?
 Přenosné pokladničky (např. umístěné na městských, obecních úřadech, u Vánočního
stromu, v obchodních centrech atd.) musí být zabezpečené proti neoprávněnému
otevření, zapečetěné obecním nebo městským úřadem a opatřeny přelepkou a úředním
razítkem úřadu.
 Putovní pokladnička – pokladnička, která má být použita ke konání sbírky ve více
správních obvodech obecních úřadů. Bude viditelně opatřena nápisem „putovní
pokladnička“. Tuto pečetí obecní úřad, v jehož správním obvodu má právnická osoba
sídlo. Pokud je více pokladniček, musí být očíslovány.
5. Co musí mít sbírka konaná prodejem předmětů?
 Pokud je sbírka konaná tímto způsobem a v ceně je zahrnut příspěvek, vyznačí se
na předmětech zřetelně výše tohoto příspěvku (je-li to možné nebo účelné).
 Právnická osoba dále v prostoru, kde se předměty prodávají, vyvěsí kopii osvědčení
o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky, které vydává krajský úřad.
6. Co musí mít sbírka konaná prodejem vstupenek?
 Při veřejných kulturních a sportovních vstoupeních nebo jiných přístupných akcích
pořádaných za účelem získáváním příspěvků uvede právnická osoba na vstupenkách výši
příspěvku a pořadové číslo vstupenky.
 Právnická osoba dále v prostoru, kde se vstupenky prodávají, vyvěsí kopii osvědčení
o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky, které vydává krajský úřad.
7. Koho může právnická osoba pověřit prováděním sbírky, např. pochůzkami s pokladničkami,
prodejem předmětů?
Provádět sbírku může osoba starší 15 let. Nelze pověřit fyzickou osobu mladší 15 let
a fyzickou osobu, která byla rozhodnutím soudu zbavena způsobilosti k právním úkonům
nebo jejíž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.

8. Čím se musí osoba konající sbírku prokázat?
Fyzická osoba pověřená prováděním sbírky se na požádání prokáže:
 Kopií osvědčení příslušného úřadu (dle sídla PO)
 Plnou mocí právnické osoby, která obsahuje:
o Jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a číslo průkazu
totožnosti této fyzické osoby
o Tato plná moc musí být opatřena pořadovým číslem, podpisy statutárních
orgánů právnické osoby a otiskem jejího razítka
9. 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 konat jen se souhlasem jejich provozovatele nebo majitele. Sbírky
konané v modlitebnách nebo kostelech se za veřejné sbírky nepovažují.
10. 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.krzlinsky.cz v sekci Podnikání a v sekci Informace pro obce v záložce Odbor právní a Krajský
živnostenský úřad.
11. Jak postupovat v případě zjištěných nesrovnalostí?
Podezření ze spáchání deliktu dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně
některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů, oznámit
krajskému úřadu. Ten může zahájit správní řízení jak s právnickou osobou (správní delikt dle
§ 25a zákona o veřejných sbírkách), tak s fyzickou osobou provádějící sbírku (přestupek dle §
25 zákona o veřejných sbírkách). V případě prodeje předmětů je třeba uvést, zda k jejich
zakoupení byli lidé vyzýváni pod záminkou příspěvku na dobročinné účely (nejlépe úřední
záznam podepsaný prodávajícím, příp. označení strážníků a dalších osob, které by to mohly
potvrdit).
12. Kontakty:
Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor právní a Krajský živnostenský úřad
Oddělení státního občanství a přestupků
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
Bc. Magda Klhůfková, tel. 577 043 565, magda.klhufkova@kr-zlinsky.cz
Kde nás najdete: 9. patro vpravo, dveře č. 938
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