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Protokol o provedné kontrole 5. průběžného vyúčtování veřejné sbírky 
 
Kontrolní orgán: 
odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „kontrolní orgán“) 
 
Kontrolující: 
Ing. Petr Nouzovský, referent odvolacích agend kontrolního orgánu 
 
Pravomoc k výkonu kontroly: 

• § 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen 
„kontrolní řád“) 

• § 24 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů 
(zákon o veřejných sbírkách), v platném znění (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“) 

 
Kontrolovaná osoba: 
Klub dvojčat a vícerčat, o.p.s. 
IČO: 266 40 325 
se sídlem Nádražní 1272/15 
150 00 Praha 5 – Smíchov 
(dále jen „kontrolovaná osoba“) 
 
 
Předmět kontroly: 
5. průběžné vyúčtování veřejné sbírky za období od 01.12.2018 do 30.11.2019, konané 
kontrolovanou osobou na základě osvědčení kontrolního orgánu ze dne 29.07.2014,  
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čj. MHMP/1109187/2014, pod sp. zn. S-MHMP/1082357/2014, v období od 30.08.2014  
na dobu neurčitou, za účelem získání peněžitých příspěvků na pomoc rodinám s dvojčaty  
a vícerčaty v krizi. 
 
Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena, a den provedení tohoto úkonu: 
Kontrola byla zahájena dne 18.02.2020, doručením oznámení o zahájení kontroly 5. průběžného 
vyúčtování veřejné sbírky ze dne 10.02.2020, čj. MHMP/200173/2020. 
 
Kontrolní zjištění: 
Veřejná sbírka je prováděna na území hlavního města Prahy způsobem podle ustanovení  
§ 9 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných sbírkách, tj. shromažďováním příspěvků na předem 
vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, a to po dobu uvedenou 
v oznámení o konání sbírky, tj. na účtu č. 215252811/0600 zřízeném u GE Money Bank, a.s.,  
a dále podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. f) zákona o veřejných sbírkách, tj. dárcovskými 
textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení. 
 
Protokol o kontrole 5. průběžného vyúčtování navazuje na protokol o kontrole 4. průběžného 
vyúčtování této veřejné sbírky ze dne 16.09.2019. 5. průběžné vyúčtování bylo ke kontrole 
předloženo v zákonném termínu dne 31.01.2020.  
 
Z doložené dokumentace vyúčtování veřejné sbírky, tj. z výpisů ze sbírkového bankovního účtu        
č. 215252811/0600, z vyúčtování veřejné sbírky, doložených faktur, platebních poukazů, 
potvrzení o platbách, žádostí o příspěvek z veřejné sbírky na pomoc vícerčatům v krizi  
za období, od 01.12.2018 do 30.11.2019, vyplývá následující výsledek: 
 
Hrubý výtěžek                                                                                                       330 030,38 Kč 
  
Náklady spojené s konáním sbírky (2,47 %)                                                                              8 150,00 Kč                     
  
Čistý výtěžek                                                                                                           321 880,38 Kč 
  
Nevyužitý výtěžek z minulého období                                                                         618 984,97 Kč 
  
Použití čistého výtěžku                                                                                                     338 531,09 Kč 
  
Zůstatek čistého výtěžku k dalšímu použití                                                                               602 334,26 Kč                                                
  
Zůstatek na bankovním účtu ke dni 30.11.2019             243 334,17 Kč 
 
Rozdíl mezi zůstatkem čistého výtěžku k dalšímu použití a zůstatkem na bankovním účtu je dán 
vyvedením finančních prostředků ze sbírkového bankovního účtu ve výši 359 000,09 Kč  
na spořící bankovní účet. Vyvedená částka navýšená o výnosy z vkladu bude navrácena  
na sbírkový bankovní účet nejpozději do konce listopadu 2020. 
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Hrubý výtěžek veřejné sbírky byl získán příspěvky od dárců (329 996,09 Kč) a úrokem  
(34,29 Kč). 
 
Náklady spojené s konáním veřejné sbírky zahrnují bankovní poplatky (8 150,00 Kč). 
 
Čistý výtěžek veřejné sbírky byl ve sledovaném období využit ve výši 338 531,09 Kč,  
a to v souladu s účelem veřejné sbírky. 
 
Závěr: 
Veřejná sbírka konaná kontrolovanou osobou je prováděna v souladu s vydaným osvědčením 
kontrolního orgánu ze dne 29.07.2014, čj. MHMP/1109187/2014, pod sp. zn.  
S-MHMP/1082357/2014. 5. průběžné vyúčtování této sbírky bylo předloženo ke kontrole  
ve smyslu ustanovení § 24 zákona o veřejných sbírkách. 
 
Provedenou kontrolou předložené dokumentace 5. průběžného vyúčtování této sbírky 
nebyly shledány žádné nedostatky a vyúčtování se schvaluje. 
 
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole: 
Poslední kontrolní úkon byl proveden dne 09.03.2020 založením zkontrolovaných podkladů 
předložených ke kontrole. 
 
Poučení: 
Kontrolovaná osoba může dle § 13 kontrolního řádu podat proti kontrolnímu zjištění 
uvedenému v protokolu o kontrole námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu  
o kontrole. Námitky se podávají kontrolnímu orgánu písemně, musí z nich být zřejmé,  
proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto 
kontrolním zjištěním. 
 
Kontrolu provedl: 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Nouzovský 
referent odvolacích agend kontrolního orgánu 
elektronicky podepsáno 
 
 
V Praze dne 09.03.2020 
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