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Rozhodnutí
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor legislativy a vnitřních věcí, příslušný podle ustanovení § 9 odst. 2
zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, v platném znění (dále jen „zákon o VS“), rozhodl na žádost
právnické osoby Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. (dále jen „společnost“) o možnosti konat sbírku jiným
způsobem než uvedeným v § 9 odst. 1 zákona o veřejných sbírkách, takto:
Žádosti společnosti o možnosti konat veřejnou sbírku prostřednictvím portálu Darujme.cz, tedy jiným
způsobem než uvedeným v § 9 odst. 1 zákona o veřejných sbírkách, se v y h o v u j e.
Veřejná sbírka konaná výše uvedenou společností za účelem získání finančních prostředků pro podporu služeb
Hospicové péče sv. Kleofáše, o.p.s., konkrétně na úhradě nákladů spojených s provozem služebních vozidel
(jedná se o mobilní hospicovou službu poskytovanou v terénu), v rámci půjčovny kompenzačních pomůcek
(nákup, revize, oprava zdravotních pomůcek), dále na nákup nezbytného spotřebního zdravotnického
materiálu a zdravotních prostředků, pořízení kancelářských potřeb a úhradu mzdových nákladů (zdravotních
sester a lékařů), jejíž oznámení bylo krajským úřadem přijato dne 1. 6. 2021 a přijetí oznámení bylo
potvrzeno osvědčením č.j. KUJCK 62771/2021 ze dne 1. 6. 2021, může být konána prostřednictvím portálu
Darujme.cz, když
1. společnost zřídí na portálu Darujme.cz sbírkovou kampaň, kde bude ocitován účel veřejné
sbírky s odkazem na osvědčení veřejné sbírky krajským úřadem a dále bude zdůrazněno, že
příspěvky od dárců budou z účtu Nadace Via jako provozovatele portálu Darujme.cz
pravidelně převáděny na sbírkový účet č. 4640464389/0800
2. Pro účely vyúčtování veřejné sbírky budou společností předkládány i převody mezi Nadací Via
provozující portál Darujme.cz a společností pořádající veřejnou sbírku – Hospicová péče sv.
Kleofáše, o.p.s., včetně smluvního ujednání.

Odůvodnění
Dne 1. 6. 2021 krajský úřad přijal oznámení výše uvedené společnosti o konání veřejné sbírky též
prostřednictvím portálu Darujme.cz. Jelikož tento druh sbírání není uveden v ustanovení § 9 odst. 1 zákona
o VS, jedná se tak o konání sbírky jiným způsobem než uvedeným v odstavci 1, o kterém však musí krajský
úřad dle ustanovení § 9 odst. 2 zákona o VS rozhodnout.
Krajský úřad posoudil v souladu s ust. § 9 odst. 2 zákona o VS navrhovaný jiný způsob konání sbírky
z hlediska transparentnosti získávání příspěvků do sbírky, zabezpečení jejich využití a dále též z hlediska
souladu s jinými právními předpisy a veřejným pořádkem.
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Popsaný způsob konání veřejné sbírky shledal krajský úřad v souladu s právními předpisy a veřejným
pořádkem. Nadace Via figurující pouze jako zprostředkovatel, který na základě smlouvy s konkrétním
příjemcem – společností Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. zajistí přijetí příspěvku na portálu Darujme.cz,
kde bude mít společnost zřízenou kampaň za účelem získání finančních prostředků pro podporu služeb
Hospicové péče sv. Kleofáše, o.p.s., konkrétně na úhradě nákladů spojených s provozem služebních vozidel
(jedná se o mobilní hospicovou službu poskytovanou v terénu), v rámci půjčovny kompenzačních pomůcek
(nákup, revize, oprava zdravotních pomůcek), dále na nákup nezbytného spotřebního zdravotnického
materiálu a zdravotních prostředků, pořízení kancelářských potřeb a úhradu mzdových nákladů (zdravotních
sester a lékařů). Dále bude v kampani uvedeno, že příspěvky budou nadací Via provozující portál Darujme.cz
pravidelně převáděny na zvláštní sbírkový účet uvedený v osvědčení o přijetí oznámení o konání veřejné sbírky
vydaný krajským úřadem. Evidence příspěvků poskytnutá Nadací Via na sbírkový účet společnosti se smluvním
ujednáním pak bude jedním z podkladů pro vyúčtování veřejné sbírky, čímž bude zaručena transparentnost
poskytování příspěvků na zprostředkovatelský účet Nadace Via a jejich faktické převedení na zvláštní sbírkový
účet zřízený společností. Způsob je transparentní i z hlediska jednotlivých přispěvatelů, kteří mají možnost
ověřit si výši svého příspěvku a jeho určení prostřednictvím aplikace na internetu, kde jsou mimo jiné i
informováni, že z každé darované částky je odečten provozní poplatek za zprostředkování daru ve výši 2 %,
který není považován z hlediska zákona o veřejných sbírkách za náklad spojený s konáním sbírky. Pro
vyúčtování veřejné sbírky je hrubým výtěžkem výše příspěvku ponížená o 2 %, aniž má tato skutečnost vliv na
vydání potvrzení o daru přispěvatelům pro účely daňových úlev, které může být spolkem vystaveno na celý
příspěvek. Popsané skutečnosti zároveň garantují zabezpečení využití příspěvků a umožňují následnou
kontrolu ze strany krajského úřadu.
S ohledem na výše uvedené krajský úřad rozhodl, že výše uvedená společnost může konat sbírku i jiným
způsobem, než jsou uvedeny v § 9 odst. 1 zákona o VS, a to tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení (doručení). O odvolání
rozhoduje Ministerstvo vnitra České republiky, odvolání se podává prostřednictvím Krajského úřadu
Jihočeského kraje.

JUDr. Lukáš Glaser
vedoucí odboru

(podepsáno elektronicky)
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