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Osvědčení oznámení o konání veřejné sbírky 
 
V příloze Vám zasíláme osvědčení data přijetí oznámení o konání veřejné sbírky v souladu se 
zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných 
sbírkách), v platném znění (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“). 
 
Současně si Vám dovolujeme připomenout povinnost vyplývající z ustanovení § 24 odst. 2 
zákona o veřejných sbírkách, tj. předložit průběžné vyúčtování sbírky ke kontrole příslušnému 
krajskému úřadu vždy do 3 měsíců ode dne uvedeného v oznámení o konání sbírky.                   
Den v roce, ke kterému budou zpracována průběžná vyúčtování, byl v oznámení o konání sbírky 
stanoven na 31.12. příslušného kalendářního roku, z čehož vyplývá povinnost zpracovat           
1. průběžné vyúčtování ke dni 31.12.2020 a předložit jej odboru daní, poplatků a cen Magistrátu 
hlavního města Prahy ke kontrole nejpozději do 31.03.2021. Další průběžná vyúčtování budou 
zpracována vždy po roce a předkládána ke kontrole nejpozději do 3 měsíců ode dne zpracování.  
 
Z ustanovení § 24 odst. 3 zákona o veřejných sbírkách zároveň vyplývá pořadateli sbírky 
povinnost předložit příslušnému krajskému úřadu ke kontrole a schválení celkové vyúčtování 
sbírky do 3 měsíců ode dne ukončení sbírky. 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Odbor daní, poplatků a cen 
Oddělení odvolacích agend 

*MHMPXPBYG7Z7* 
MHMPXPBYG7Z7 

mailto:posta@praha.eu


2/2  

Rovněž upozorňujeme, že podle ustanovení § 7 zákona o veřejných sbírkách je sbírka 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Bc. Hana Svobodová 
vedoucí oddělení odvolacích agend 
 
podepsáno elektronicky 
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