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Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad 

 
 
Obec Prackovice nad Labem 
Prackovice nad Labem č. p. 54 
411 33 Prackovice nad Labem 
 

 
Datum: 7. listopadu 2017 
JID: 179244/2017KUUK 
Číslo jednací: 2357/SCKZU/2017-7 
Vyřizuje/linka: Bc. Michaela Válková/308 
E-mail: valkova.m@kr-ustecky.cz 

 
 
Veřejná sbírka 

Na základě osvědčení o konání veřejné sbírky za účelem „Sbírka pro Pavlu Vítovou. 
Pečovatelský materiál, zdravotní pomůcky, včetně léků a materiálu“ sdělujeme některé 
další povinnosti dané zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o veřejných sbírkách) a to zejména:  
 

 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 (ustanovení § 5 odst. 5 zákona o veřejných sbírkách“). 

 

 Sbírka je zahájena dnem následujícím po dni doručení osvědčení, pokud právnická 
osoba neuvede v oznámení jako den zahájení sbírky datum pozdější; dříve nesmí být 
sbírka zahájena ani propagována (ustanovení § 7 zákona o veřejných sbírkách). 

 

 Sbírku lze konat na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Sbírku na dobu určitou lze 
konat nejdéle po dobu 3 let ode dne oznámení sbírky (ustanovení § 2a zákona                    
o veřejných sbírkách). 

 

 Sbírka končí dnem uvedeným právnickou osobou v oznámení nebo dnem uvedeným 
v rozhodnutí příslušného krajského úřadu podle ustanovení § 21 odst. 1 zákona                    
o veřejných sbírkách, nebo je-li konána na dobu neurčitou, právnická osoba písemně 
oznámí ukončení konání sbírky příslušnému krajskému úřadu nejpozději 30 dní před 
jejím ukončením (ustanovení § 8 odst. 1, 2, 3 zákona o veřejných sbírkách).  

 

 Právnická osoba konající sbírku nesmí zveřejňovat ani poskytovat, nevyplývá-li ze 
zvláštního právního předpisu něco jiného, žádné údaje o osobách, které poskytly 
příspěvek, s výjimkou údajů podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona                            
o veřejných sbírkách, nebo případů, kdy s tím osoby, které poskytly příspěvek, 
předem vyslovily souhlas (ustanovení § 17 zákona o veřejných sbírkách). 

 

 Tatáž právnická osoba nesmí ke stejnému účelu konat několik sbírek souběžně. 
Konání další sbírky ke stejnému účelu může právnická osoba oznámit příslušnému 
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krajskému úřadu až po ukončení a řádném vyúčtování předchozí sbírky (ustanovení 
§ 18 zákona o veřejných sbírkách). 

 

 Pro každou sbírku je právnická osoba povinna 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. Právnická osoba účtuje o nákladech, výnosech, 
aktivech a pasivech jednotlivých sbírek tak, aby prokázala soulad účetních záznamů 
s vyúčtováním sbírky (ustanovení § 23 zákona o veřejných sbírkách).  

 

 Nejpozději do 3 měsíců ode dne ukončení sbírky je právnická osoba povinna 
předložit příslušnému krajskému úřadu ke kontrole a schválení celkové vyúčtování 
sbírky (ustanovení § 24 odst. 3 zákona o veřejných sbírkách). 

 

 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 (ustanovení § 23 odst. 2 zákona o veřejných 
sbírkách). 

 

 Čistý výtěžek sbírky musí právnická osoba nebo ten, v jehož prospěch byla sbírka 
konána, použít výhradně ke stanovenému účelu sbírky (ustanovení § 23 odst. 4 
zákona o veřejných sbírkách). 

 

 Fyzická osoba pověřená prováděním sbírky se na požádání vykáže kopií osvědčení 
příslušného úřadu, plnou mocí právnické osoby, která obsahuje jméno, příjmení, 
popřípadě též titul a vědeckou hodnost a dále datum narození, adresu místa trvalého 
pobytu a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu této fyzické osoby a 
údaje uvedené v ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) až d) zákona o veřejných sbírkách; 
plná moc musí být opatřena pořadovým číslem, podpisy statutárních orgánů 
právnické osoby a otiskem jejího razítka (ustanovení § 14 odst. 1 zákona o veřejných 
sbírkách). 

 

 Prováděním sbírky nelze pověřit fyzickou osobu mladší 15 let a fyzickou osobu, která 
byla rozhodnutím soudu zbavena svéprávnosti k právním úkonům nebo jejíž 
svéprávnost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena (ustanovení § 14 
odst. 2 zákona o veřejných sbírkách). 

 

 Koná-li sbírku pokladničkami obec, neoznamuje podle ustanovení § 11 odst. 1 
zákona o veřejných sbírkách umístění pokladniček a při jejich otevření nepostupuje 
podle ustanovení § 11 odst. 3 téhož zákona. O provedeném otevření pokladničky 
vyhotoví zápis podle ustanovení § 11 odst. 4 zákona o veřejných sbírkách 
s uvedením míst, kde byly pokladničky umístěny (ustanovení § 11 odst. 5 zákona              
o veřejných sbírkách).  

 

 Pokladničky musí právnická osoba zabezpečit proti neoprávněnému otevření, a to 
tak, aby bez porušení tohoto zabezpečení nemohl být jejich obsah vyjmut; takto 
zabezpečené pokladničky obecní úřad zapečetí (ustanovení § 11 odst. 1 zákona                 
o veřejných sbírkách). 

 

 Bude-li stejná pokladnička použita ke konání sbírky ve správních obvodech více 
obecních úřadů, právnická osoba ji viditelně opatří nápisem „putovní pokladnička“; 
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pečetí ji obecní úřad, v jehož správním obvodu má právnická osoba konající sbírku 
sídlo; má-li být použito více putovních pokladniček ke konání jedné sbírky, označují 
se jednou číselnou řadou pro všechny správní obvody, v nichž mají být použity 
(ustanovení § 11 odst. 2 zákona o veřejných sbírkách). 

 

 Otevření pokladničky, koná-li sbírku obec, musí být přítomni 3 zástupci obce, z nichž  
1 je zaměstnancem obce zařazeným do obecního úřadu. Zástupci si navzájem 
prokážou svoji totožnost. V zápise o provedeném otevření pokladničky potvrdí svými 
podpisy výši finanční částky vyjmuté z pokladničky. Vyhotovený zápis je součástí 
dokladů předkládaných k provedení kontroly vyúčtování sbírky (ustanovení § 11   
odst. 4 zákona o veřejných sbírkách). 

 

 Provádí-li se sbírka prodejem předmětů, v jejichž ceně je zahrnut příspěvek, vyznačí 
se na nich zřetelně výše tohoto příspěvku, je-li to možné nebo účelné. Právnická 
osoba dále vyvěsí v prostoru, kde se takové předměty prodávají, oznámení, v němž   
je uvedeno, kdo sbírku koná, k jakému účelu, výše příspěvku a kterému příslušnému 
krajskému úřadu byla sbírka oznámena (ustanovení § 12 odst. 1 zákona o veřejných 
sbírkách). 

 

 Právnická osoba o předmětech určených k prodeji veřejnou sbírkou vede 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 
(ustanovení § 12 odst. 2 zákona o veřejných sbírkách).  

 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Květoslava Milerová 
vedoucí odboru    
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