
Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Odbor správní a Krajský živnostenský úřad 
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Č.j.: JMK/38464/2020 SpZn: S-JMK/38381/2020/OSPŽ Brno 04.03.2020 
 

OSVĚDČENÍ 
o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky  

podle ust. § 4 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů. 

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje osvědčuje, dle ust. § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb.,  
o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

právnické osobě: 

 

název: DNES POMÁHÁM, z.s. 
sídlo: Přední 987/5c, 618 00 Brno 
IČ: 073 14 795 

 
že oznámení o konání veřejné sbírky splňuje náležitosti podle ust. § 5 odst. 1-4 zákona 
č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, že nebyly shledány důvody podle ust. § 6 téhož zákona pro to, že veřejnou sbírku 
nelze konat. 
 
Datum přijetí oznámení: 20.02.2020 
Datum zahájení sbírky: 05.03.2020 
Datum ukončení sbírky: sbírka bude konána po dobu NEURČITOU 
Jméno a příjmení fyzické 
osoby, která je oprávněna za 
právnickou osobu ve věci 
veřejné sbírky jednat: 

Ing. Petra Pachlová 

Účel sbírky: Shromažďování dobrovolných finančních prostředků pro děti 
a dospělé, kteří jsou nemocní, handicapovaní či v nouzi.  

Území, na němž se bude 
sbírka konat: 

území České republiky 

Způsoby provádění sbírky: - zvláštní bankovní účet 
- sběrací pokladničky 
- prodej vstupenek 

Název banky a číslo 
bankovního účtu: 

Fio banka, a.s. 
č.ú.: 2301765065/2010 

Podmínky pro otevření a 
zjištění obsahu pokladniček: 

Otevření pokladničky musí být přítomen oprávněný zástupce 
právnické osoby a 1 zaměstnanec obce zařazený do obecního 
úřadu. 

Určení výše příspěvku do 
veřejné sbírky z prodeje 
vstupenek: 

Do veřejné sbírky bude odvedeno 30 % z prodané vstupenky. 
Evidence bude součástí vyúčtování sbírky. 

 
 
 
 

 JUDr. Eva Sychrová 
 vedoucí oddělení správního 
  



P O U Č E N Í : 
 

 Z ust. § 7 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“) vyplývá, že 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. 
Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že zahájí propagaci nebo konání sbírky 
v rozporu s § 7 zákona o veřejných sbírkách /§ 25a odst. 1 písm. c) zákona o veřejných 
sbírkách/.  
Za tento přestupek /dle ust. § 25 a odst. 1 písm. c) zákona o veřejných sbírkách/ se uloží 
pokuta do 300.000 Kč /dle ust. § 25a odst. 2 písm. c) zákona o veřejných sbírkách/. 
 

 Z ust. § 8 odst. 1 zákona o veřejných sbírkách vyplývá, že sbírka končí dnem uvedeným 
právnickou osobou v oznámení podle ust. § 8 odst. 3 zákona o veřejných sbírkách, dnem 
uvedeným v oznámení podle § 5 odst. 2 písm. c) zákona o veřejných sbírkách, nebo dnem 
uvedeným v rozhodnutí příslušného krajského úřadu podle § 21 odst. 1 zákona o 
veřejných sbírkách.  
Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že pokračuje v provádění sbírky po dni, kterým 
sbírka končí podle § 8 odst. 1 zákona o veřejných sbírkách /§ 25a odst. 1 písm. d) zákona o 
veřejných sbírkách/. 
Za tento přestupek /dle ust. § 25 a odst. 1 písm. d) zákona o veřejných sbírkách/ se uloží 
pokuta do 500.000 Kč /dle ust. § 25a odst. 2 písm. d) zákona o veřejných sbírkách/. 
 

 Koná-li se sbírka déle než 1 rok, provádí příslušný krajský úřad kontrolu průběžného 
vyúčtování sbírky každoročně. Právnická osoba je dle ust. § 24 odst. 2 zákona o veřejných 
sbírkách povinna předložit vždy do 3 měsíců ode dne uvedeného v oznámení podle 
§ 5 odst. 2 písm. h) zákona o veřejných sbírkách ke kontrole průběžné vyúčtování veřejné 
sbírky. 
Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že nepředloží průběžné vyúčtování sbírky podle 
§ 24 odst. 2 zákona o veřejných sbírkách /§ 25a odst. 1 písm. w) zákona o veřejných 
sbírkách/.  
Za tento přestupek /dle ust. § 25 a odst. 1 písm. w) zákona o veřejných sbírkách/ se uloží 
pokuta do 500.000 Kč /dle ust. § 25a odst. 2 písm. d) zákona o veřejných sbírkách/. 

 
 Nejpozději do 3 měsíců po ukončení veřejné sbírky je právnická osoba povinna, dle ust. 

§ 24 odst. 3 zákona o veřejných sbírkách, předložit krajskému úřadu ke kontrole 
a schválení celkové vyúčtování veřejné sbírky. 
Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že nepředloží celkové vyúčtování sbírky nebo 
nesplní některou povinnost podle § 24 odst. 3 zákona o veřejných sbírkách /§ 25a odst. 1 
písm. y) zákona o veřejných sbírkách/.  
Za tento přestupek /dle ust. § 25 a odst. 1 písm. y) zákona o veřejných sbírkách/ se uloží 
pokuta do 500.000 Kč /dle ust. § 25a odst. 2 písm. d) zákona o veřejných sbírkách/. 

 
 Z ust. § 5 odst. 5 zákona o veřejných sbírkách vyplývá, že právnická osoba je povinna 

nejpozději do 5 pracovních dnů oznámit krajskému úřadu každou změnu údajů 
uvedených v oznámení nebo v dokladech, které jsou k oznámení připojeny. Změnit 
a rozšířit způsob provádění sbírky na jiný než uvedený v § 9 odst. 1 zákona o veřejných 
sbírkách lze pouze na základě rozhodnutí příslušného krajského úřadu. 
Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní oznamovací povinnost podle § 5 odst. 
5 zákona o veřejných sbírkách /§ 25a odst. 1 písm. b) zákona o veřejných sbírkách/.  
Za tento přestupek /dle ust. § 25 a odst. 1 písm. b) zákona o veřejných sbírkách/ se uloží 
pokuta do 50.000 Kč /dle ust. § 25a odst. 2 písm. a) zákona o veřejných sbírkách/. 
 



 Z ust. § 18 zákona o veřejných sbírkách vyplývá, že 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. 

 
 Krajský úřad je oprávněn dle ust. § 24 odst. 1 zákona o veřejných sbírkách se přesvědčit 

kdykoliv v průběhu konání veřejné sbírky, zda je veřejná sbírka konána v souladu 
s oznámením a s právními předpisy. 
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