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Osvědčení  

o přijetí oznámení o konání veřejné sbírky 
 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové jako orgán příslušný dle § 
4 odst. l zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o 
veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“) 
 

osvědčuje, 
 
že dne 22. 10. 2015 přijal oznámení obce Zábřezí-Řečice, se sídlem Zábřezí 26, 544 01 Dvůr 
Králové nad Labem,  IČO 00580872, o konání veřejné sbírky. 
 
Sbírka bude konána dnem následujícím po dni doručení osvědčení obci Zábřezí-Řečice 

na dobu neurčitou. 
 

Přijaté oznámení o konání veřejné sbírky splňuje náležitosti dle § 5 odst. 1 a 2 zákona o 
veřejných sbírkách a účel sbírky – účel sbírky je určen výhradně pro potřeby Daniela 
Bureše, a to zejména na úhradu komplexního rehabilitačního programu včetně dalších 
podpůrných terapií, zafinancování vhodných doporučených kompenzačních pomůcek a 
včetně nutných výdajů pečující matky v rámci léčebného a rehabilitačního programu. Účel 
sbírky se vztahuje na léčebný a rehabilitační program ambulantní i lázeňský - není 
v rozporu s tímto zákonem. 
 
Oprávněná osoba:       Dana Rejlová 
 
Místo konání :         Česká republika 
 
Způsob konání :         

• shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním 
bankovním účtu č. 272369282/0300 , Československá obchodní 
banka, pobočka Dvůr Králové nad Labem, Revoluční 74 

• pokladničkami  
• prodejem předmětů – výše příspěvku při prodeji předmětů, v jejichž 

ceně je příspěvek zahrnut: 100% 
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• prodejem vstupenek – výše příspěvku při prodeji vstupenek, 
v jejichž ceně je příspěvek zahrnut: 100% 

• složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou 
 
 
 
 
 
 

    otisk úředního razítka 
 

                                                           Mgr. Štěpánka Blažková 
         vedoucí oddělení vnitřní správy 

    podepsáno elektronicky 
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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. 
Za nesplnění povinnosti stanovené v ust. § 7 zákona o veřejných sbírkách uloží krajský úřad 
právnické osobě pokutu až do výše 300 000 Kč (§ 25a 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.  
Za nesplnění povinnosti stanovené v ust. § 5 odst. 5 zákona o veřejných sbírkách uloží krajský 
úřad právnické osobě pokutu až do výše 50 000 Kč (§ 25a zákona o veřejných sbírkách). 
 
Z ust. § 14 odst. 2 zákona o veřejných sbírkách vyplývá, že prováděním sbírky nelze pověřit 
fyzickou osobu mladší 15 let a fyzickou osobu, která není plně svéprávná. 
Za nesplnění povinnosti stanovené v ust. § 14 odst. 2 zákona o veřejných sbírkách uloží 
krajský úřad právnické osobě pokutu až do výše 100 000 Kč (§ 25a zákona o veřejných 
sbírkách). 
 
Z ust. § 23 odst. 1 zákona o veřejných sbírkách vyplývá, že právnická osoba 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. Právnická 
osoba účtuje o nákladech, výnosech, aktivech a pasivech jednotlivých sbírek tak, aby 
prokázala soulad účetních záznamů s vyúčtováním sbírky. 
Za nesplnění povinnosti stanovené v § 23 odst. 1 zákona o veřejných sbírkách uloží krajský 
úřad právnické osobě pokutu až do výše 500 000 Kč (§ 25a zákona o veřejných sbírkách). 
 
Z ust. § 23 odst. 2 zákona o veřejných sbírkách vyplývá, že 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. 
Za nesplnění povinnosti stanovené v § 23 odst. 2 zákona o veřejných sbírkách uloží krajský 
úřad právnické osobě pokutu až do výše 500 000 Kč (§ 25a zákona o veřejných sbírkách). 
 
Koná-li se sbírka na dobu neurčitou nebo na dobu určitou po dobu delší než 1 rok, 
provádí příslušný krajský úřad každoročně kontrolu průběžného vyúčtování sbírky. Ke 
kontrole je právnická osoba dle § 24 odst. 2 zákona o veřejných sbírkách, která koná sbírku, 
povinna předložit vyúčtování vždy do 3 měsíců ode dne uvedeného v oznámení.  
Za nesplnění povinnosti stanovené v § 24 odst. 2 zákona o veřejných sbírkách uloží krajský 
úřad právnické osobě pokutu až do výše 500 000 Kč (§ 25a zákona o veřejných sbírkách).  
 
Nejpozději do 3 měsíců ode dne ukončení sbírky je právnická osoba povinna, dle ust. § 
24 odst. 3 zákona o veřejných sbírkách, předložit krajskému úřadu ke kontrole a schválení 
celkové vyúčtování sbírky.  
Za nesplnění povinnosti stanovené v § 24 odst. 3 zákona o veřejných sbírkách uloží krajský 
úřad právnické osobě pokutu až do výše 100 000 Kč (§ 25a zákona o veřejných sbírkách).  
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Z ust. § 8 odst. 3 zákona o veřejných sbírkách vyplývá, že ukončení veřejné sbírky konané na 
dobu neurčitou právnická osoba písemně oznámí příslušnému krajskému úřadu nejpozději 30 
dní před jejím ukončením. 
Za nesplnění povinnosti stanovené v § 8 odst. 3 zákona o veřejných sbírkách uloží krajský 
úřad právnické osobě pokutu až do výše 300 000 Kč (§ 25a zákona o veřejných sbírkách). 
 
Z ust. § 11 odst. 4 zákona o veřejných sbírkách vyplývá, že otevření pokladničky 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. 
Za nesplnění povinnosti stanovené v § 11 odst. 4 zákona o veřejných sbírkách uloží krajský 
úřad právnické osobě pokutu až do výše 300 000 Kč (§ 25a zákona o veřejných sbírkách). 
 
Z ust. § 12 odst. 1 zákona o veřejných sbírkách vyplývá, že 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. 
Z ust. § 12 odst. 2 zákona o veřejných sbírkách vyplývá, že koná-li se sbírka prodejem 
předmětů, vede právnická osoba o předmětech určených k tomuto prodeji 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. 
Za nesplnění povinnosti stanovené v § 12 zákona o veřejných sbírkách uloží krajský úřad 
právnické osobě pokutu až do výše 500 000 Kč (§ 25a zákona o veřejných sbírkách).  
 
Z ust. § 13 odst. 1 zákona o veřejných sbírkách vyplývá, že je právnická osoba povinna uvést 
na vstupenkách výši příspěvku a pořadové číslo vstupenky. Dále je povinna vyvěsit u 
vchodu do prostoru, kde se vystoupení nebo akce koná, na zřetelně viditelném místě 
oznámení, v němž je uvedeno, kdo je pořadatelem takového vystoupení nebo akce, kterému 
příslušnému krajskému úřadu byla sbírka oznámena, k jakému účelu se koná a kolik 
vstupenek bylo vytištěno. 
Za nesplnění povinnosti stanovené v § 13 odst. 1 zákona o veřejných sbírkách uloží krajský 
úřad právnické osobě pokutu až do výše 500 000 Kč (§ 25a zákona o veřejných sbírkách).  
 
Koná-li se sbírka prodejem vstupenek, vede právnická osoba o vstupenkách určených 
k prodeji evidenci, v níž je uvedeno, kolik vstupenek bylo určeno k prodeji, jaká je výše 
příspěvku, kolik vstupenek bylo skutečně prodáno, celkový objem příspěvků získaný 
z prodeje vstupenek a jak bylo naloženo se vstupenkami, které nebyly prodány. Do hrubého 
výtěžku sbírky se zahrnuje výše příspěvku. 
Za nesplnění povinnosti stanovené v § 13 zákona o veřejných sbírkách uloží krajský úřad 
právnické osobě pokutu až do výše 100 000 Kč (§ 25a zákona o veřejných sbírkách).  
 
Dle § 15 zákona o veřejných sbírkách, sbírky prováděné sběracími listinami, prodejem 
předmětů nebo vstupenek na veřejná kulturní a sportovní vystoupení nebo jiné všeobecně 
přístupné akce, v jejichž ceně je zahrnut příspěvek, se nesmějí konat v prostředcích veřejné 
dopravy a prostorách pro cestující; v jiných veřejně přístupných prostorách je možno je 
konat jen se souhlasem jejich provozovatele nebo majitele. 
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Za nesplnění povinnosti stanovené v § 15 zákona o veřejných sbírkách uloží krajský úřad 
právnické osobě pokutu až do výše 50 000 Kč (§ 25a zákona o veřejných sbírkách).  
 
Podle § 16a zákona o veřejných sbírkách, koná-li se sbírka složením hotovosti do pokladny 
zřízené právnickou osobou, účtuje právnická osoba o takovémto vkladu položkově způsobem 
jednoznačně identifikujícím vazbu vkladu do pokladny na sbírku v souladu s § 23 zákona o 
veřejných sbírkách. 
 
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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