
 

Magistrát hl. m. Prahy 
Odbor daní, poplatků a cen 
Oddělení odvolacích agend 

Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha1 

Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00, Praha1 

 
Oznámení o konání veřejné sbírky právnickou osobou  

podle § 4 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně 
některých zákonů, (zákon o veřejných sbírkách), 

 ve znění pozdějších předpisů 
 

1. Název právnické osoby: 

 

 

2. adresa sídla právnické osoby:  

 

 

3. IČO:  

 

 

4. osoby, jež jsou statutárními orgány právnické osoby nebo členy statutárního orgánu 

právnické osoby 

titul: 

 

jméno: 

 

příjmení: datum 

narození: 

adresa místa trvalého pobytu: 

     

     

     

     

     

 

5. fyzická osoba oprávněná jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby 

titul: jméno: 

 

příjmení: 

 

datum 

narození: 

adresa místa trvalého pobytu:  

     

     

     

 

6. účel sbírky:  

 

Veřejně prospěšný účel veřejné sbírky je vhodné uvést konkrétně a přehledně – vhodně definovaný účel 

veřejné sbírky je lépe vnímán ze strany potencionálních přispěvovatelů. 

 

7. území, na němž se bude sbírka konat:  např. Česká republika, hl. m. Praha 

 

8. datum zahájení sbírky:   

 

9. datum ukončení sbírky, popřípadě informaci, že sbírka bude konána 

na dobu neurčitou: 

 

10. způsob provádění sbírky (§ 9): 

a) shromažďováním příspěvků na zvláštním bankovním účtu (účet se uvede 

vždy kromě případů dle § 23 odst. 1) 
ANO NE 

název banky:   



 

adresa banky či pobočky:    

číslo účtu: Zvláštní účet musí být zřízen pouze pro účely veřejné sbírky, nelze použít běžný provozní 

účet právnické osoby. K oznámení je vhodné přiložit smlouvu o zřízení zvláštního účtu z důvodů 

přesnosti uvedení čísla účtu do osvědčení veřejné sbírky. 

b) sběracími listinami  
K oznámení musí být vzor sběrací listiny přiložen 

ANO NE 

c) pokladničkami 

Při provádění veřejné sbírky sbírkovými pokladničkami bude postupováno 

v souladu s ustanovením § 11 zákona o veřejných sbírkách. 

ANO NE 

d) prodejem předmětů ANO NE 

určení výše příspěvku při prodeji předmětů, v jejichž ceně je příspěvek zahrnut: 

Výše příspěvku může být stanovena v Kč nebo %. 

e) prodejem vstupenek ANO NE 

určení výše příspěvku na vstupenkách: 

Výše příspěvku může být stanovena v Kč nebo %. 

f) dárcovskými textovými zprávami  

 
ANO NE 

g) složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou 

 

ANO NE 

11. návrh zahájit sbírku ve lhůtě kratší než 30 dnů od přijetí oznámení 

V tomto případě je třeba uvést důvody zvláštního zřetele 
ANO NE 

důvody hodné zvláštního zřetele pro dřívější zahájení (§ 4 odst. 2): 

 

12. den v roce, ke kterému bude zpracováno roční průběžné vyúčtování podle § 24 odst. 2, koná-

li se sbírka na dobu neurčitou nebo na dobu určitou po dobu delší než 1 rok: 

Například: První průběžné vyúčtování bude zpracováno k 30.6.2017, ke kontrole bude předloženo 

nejpozději do 30.9.2017 (tj. nejpozději do 3 měsíců od data ke kterému bude zpracováno). Další 

průběžná vyúčtování budou zpracovávána vždy k 30.6. daného roku a předložena ke kontrole 

nejpozději do 30.9. daného roku.  

 

13. den v roce, ke kterému bude zpracováno první roční průběžné vyúčtování podle § 24 odst. 2 

není-li tento den totožný s dnem uvedeným v bodě 12: 

 

 

Připojené doklady (podle § 5): 

 

 

 

1. potvrzení příslušného orgánu v místě sídla právnické osoby o tom, že nemá  

- splatný daňový nedoplatek,  

- splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,  

- splatný nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti 

Zde je třeba předložit potvrzení o bezdlužnosti od Finančního úřadu a potvrzení o bezdlužnosti 

od Pražské správy sociálního zabezpečení (PSSZ). Pokud Pražská správa sociálního 

zabezpečení vydá potvrzení, kde bude uvedeno, že právnická osoba neprochází evidencí PSSZ 

nebo, že ji PSSZ neeviduje, pak není třeba dokládat potvrzení o bezdlužnosti od zdravotních 

pojišťoven – tento stav bývá zpravidla v okamžiku, kdy právnická osoba nemá zaměstnance (na 

bezdlužnosti od PSSZ chybí variabilní symbol zaměstnavatele). V opačném případě je třeba 

předložit bezdlužnosti od těch zdravotních pojišťoven, kde má právnická osoba své zaměstnance 

registrované. 

Výše uvedené bezdlužnosti je třeba předložit jako originální dokumenty nebo ověřené kopie, 

které nebudou starší 90 dní. 



 

2. doklad o bezúhonnosti fyzické osoby obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný 

státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce, který nesmí 

být starší 90 dnů nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává 

3. čestné prohlášení fyzické osoby uvedené v bodě 5 o tom, zda fyzická osoba oprávněná jednat 

ve věci sbírky jménem právnické osoby se v posledních 3 letech před podáním oznámením 

zdržovala či nezdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce mimo území ČR (viz ustanovení § 5 odst. 

4 písm. c) zákona o veřejných sbírkách) – podepisuje tato fyzická osoba 

V případě, že se osoba oprávněná jednat ve věci veřejné sbírky v posledních 3 letech před 

podáním oznámení o konání veřejné sbírky zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce mimo území 

České republiky, je třeba kromě výpisu z rejstříku trestů České republiky také předložit výpis 

z rejstříku trestů dané země, kde osoba oprávněná jednat ve věci veřejné sbírky zdržovala, 

případně jiný obdobný dokument, prokazující bezúhonnost dané osoby nebo potvrzení o tom, že 

daný dokument uvedená země nevydává.   

4. čestné prohlášení právnické osoby o tom, že nevstoupila do likvidace, že na základě jejího 

insolvenčního návrhu neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen její úpadek nebo hrozící 

úpadek nebo že nebylo rozhodnuto o jejím úpadku, anebo nebyla vyhlášena nucená správa nebo 

u ní nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa anebo na ni v posledních 3 letech 

nebylo uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení 

krize na finančním trhu (viz ustanovení § 5 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných sbírkách) – 

podepisuje statutární zástupce právnické osoby 

5. souhlas Ministerstva zahraničních věcí s konáním veřejné sbírky, má-li být výtěžku sbírky 

použito v zahraničí 

6. vzor sběrací listiny, koná-li se sbírka způsobem dle bodu 10. písm. b) 

 

 

Poučení 

Táž 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. 

 

Právnická osoba je povinna nejpozději do 5 pracovních dnů oznámit krajskému úřadu každou změnu 

údajů uvedených v tomto oznámení nebo v dokladech, které jsou k oznámení připojeny. 

 

Nebude-li oznámení obsahovat náležitosti stanovené § 5 odst. 1 až 4 zákona, krajský úřad vyzve 

právnickou osobu v určené lhůtě, ne kratší než 5 pracovních dnů, aby náležitosti oznámení doplnila. 

Neodstraní-li právnická osoba nedostatky ve lhůtě stanovené ve výzvě, příslušný krajský úřad ji písemně 

vyrozumí, že se oznámením nebude zabývat. 

 

 

Razítko: Datum: 

 

 

Podpis: 

 

 


