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Informace o jiném způsobu konání veřejné sbírky
než je uveden v zákoně
Vzhledem ke skutečnosti, že zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných sbírkách)
umožňuje právnické osobě konat veřejnou sbírku i jiným způsobem, než který je uveden
v ustanovení § 9 odst. 1 zákona o veřejných sbírkách, tj.
a) shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu
zřízeném pro tento účel u banky, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky,
b) sběracími listinami,
c) pokladničkami,
d) prodejem předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně,
e) prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné
všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, jestliže je
příspěvek zahrnut v ceně vstupenek,
f) dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního koncového
zařízení,
g) složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou.
Ustanovení § 9 odst. 2 zákona o veřejných sbírkách představuje pro právnickou osobu
možnost, jak konat veřejnou sbírku i zákonem neupraveným způsobem. Je tak dána
možnost reagovat na nové způsoby získávání peněžních prostředků. Právnická osoba, která
se rozhodne konat veřejnou sbírku prostřednictvím různých veřejných portálů, např. různých
fundraisingových a crowdfundingových platforem (např. daruj správně či darujme), u kterých
zaregistruje svůj veřejně prospěšný projekt, event. účel, pro který koná veřejnou sbírku a na
nějž veřejnost přispívá prostřednictvím platební brány portálu. Vzhledem k tomu, že jde o
specifický způsob konání sbírky, při němž nejsou příspěvky shromažďovány od jednotlivých
přispěvatelů přímo na zvláštní sbírkový účet, nelze tento způsob podřadit pod konání sbírky
shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro
tento účel.
Právnická osoba, která hodlá konat veřejnou sbírku dle ustanovení § 9 odst. 2 zákona
o veřejných sbírkách, musí písemně oznámit konání veřejné sbírky a zároveň podat žádost
u příslušného krajského úřadu o schválení možnosti konat sbírku i jiným způsobem než je
uveden v zákoně, tj. požádat o rozšíření způsobu konání veřejné sbírky.
Žádost o jiný způsob konání veřejné sbírky je zveřejněna na webu Ústeckého kraje, v sekci
Občan a obce, podsekce Veřejné sbírky (https://www.kr-ustecky.cz/verejne-sbirky/ds99595/p1=204668).
Krajský úřad následně posoudí transparentnost tohoto způsobu získávání finančních
prostředků. Z tohoto důvodu musí právnická osoba v Žádosti o jiný způsob konání veřejné
sbírky uvést, jakým způsobem bude shromažďování probíhat a doložit smlouvu uzavřenou
s daným veřejným portálem. Při vyúčtování veřejné sbírky pak musí právnická osoba
předložit
doklady prokazující, jakým způsobem byly příspěvky portálem shromážděny (smlouvu o
zprostředkování, evidenci o přijatých příspěvcích tzv. avíza), aby byl krajský úřad skutečně
schopen provést kontrolu vyúčtování sbírky.
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Na základě podané žádosti a posouzení transparentnosti jiného způsobu konání veřejné
sbírky krajský úřad vydá rozhodnutí o konání veřejné sbírky jiným způsobem. Konat sbírku
tímto jiným způsobem, lze až po uplynutí lhůty pro podání odvolání a nabytí právní moci
rozhodnutí, případně se může právnická osoba po oznámení rozhodnutí práva na odvolání
vzdát a rozhodnutí se pak stane pravomocné dnem, kdy se správní orgán o této skutečnosti
dozvěděl.
Vzhledem k tomu, že jde o specifický způsob konání sbírky, při němž nejsou příspěvky
shromažďovány od jednotlivých přispěvatelů přímo na zvláštní sbírkový účet, nelze tento
způsob podřadit pod konání sbírky shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném
zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel
V případě konání veřejné sbírky jiným způsobem, než uvedeným v ustanoven § 9 odst. 1
zákona o veřejných sbírkách, je právnická osoba povinna tuto skutečnost oznámit krajskému
úřadu, resp. podat Žádost o jiný způsob konání veřejné sbírky, včetně povinných příloh.
Dle ustanovení § 25a odst. 1 písm. b) zákona o veřejných sbírkách se právnická osoba
dopustí přestupku tím, že jako právnická osoba konající veřejnou sbírku nesplní některou
z povinností podle ustanovení § 5 odst. 5 zákona o veřejných sbírkách, tj. neoznámí změnu,
resp. nepodá Žádost o jiný způsob konání veřejné sbírky.
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