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Rozhodnutí
Kraiský úřad ZlínskÉhokraje, odbor právní a Kraiský živnostenský úřad [dále ien ,,kraiský úřad"], iako orgán vĚcně
a místně příslušnýpodle § 9 odst, Z zákona ř, tt7l?00! Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozděišíchpředpisŮ
[dále ien ,,zákon o veřeiných sbírkách"J a § 11 odst. 1 písm. aJ zákona ř. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
jen ,,správní řád"J, rozhod| o oznámení od právnickÉ osoby Rímskokatolická farnost
pozděiších
']rledakonice předpisů [dále
o konáníveřejnÉ sbírky iiným způsobem než uvedeným v § 9 odst. 1 zákona o veřeiných sbírkách takto:

Římskokatolická farnost lledakonice, se sídtem Za Mlýnama 3O7,687 38, Nedakonice, lĚ0: 45257900, se

umožňuie za úřelem ,,Rekonstrukce bydlení pro Anežku se svalovou dystonií'konat veřejnou sbírku k uyedenému
úĚelu rovněž získáváním finanřních prostředků prostřednictvím portálu llaruispravne.cz, ti. jiným způsobem neŽ
uvedeným v § 9 odst. 1 zákona o veřejných sbírkách.

Veřeiná sbírka za účelem,,Rekonstrukce bydlení pro Anežku se svalovou dystonií", ieiížoznámení bylo kraiským
úřad'em přiiato dne 18. února ZOZ1 a přiietíoznámeníbylo potvrzeno 0svědřením č. i. KUZL t?3?B/?0?t ze dne
Z5. února ZOZL,mťňe být konána prostřednictvím portálu Darujspravne.cz za tĚchto podmínek:
7. Právnická osoba Římskokatolická farnost Nedakonice zřídína portálu Daruispravne.cz sbírkovou kampaň,
kde bude ocitován účelveřeinÉ sbírky s odkazem na osvědření veřeiné sbírky krajským úřadem.
Pro účelyvyúčtováníveřejné sbírky budou právnickou osobou konající sbírku přehledně předkládány platby

?.

přes platební brány prostřednictvím portálu Darujspravne.cz a právnickou osobou pořádající veřeinou sbírku
- Římskokatolická íarnost Nedakonice, včetně smluvního ujednání.

DdůvodnĚní:

Dne 18. února ZOZ1 obdržel kraiský úřad oznámení od Římskokatolická íarnost Nedakonice, se sídlem Z_a Mlýnama
307,687 38 Nedakonice, [dále ien ,,Římskokatolická farnost Nedakonice"] o konání veřejnÉ sbírky dle § 4 odst. 1
zákona o veřeiných sbírkách, Účelem veřejné sbkky Rekonstrukce bydlení pro Anežku se svalovou dystonií,
Vedle způsobůprováděníveřejné sbírky uvedených v § 9 odst. 1 zákona o veřeiných sbírkách Římskokatolická farnost
Nedakonice oznámila konání veřeiné sbírky také iiným způsobem, a t0 prostřednictvím portálu llaruispravne.cz.

Krajský úřad posoudil v souladu s ustanovením § 9 odst. Z zákona o veřeiných sbírkách navrhovaný jiný způsob
konání sbírky z hlediska transparentnosti získávání tinančníchpříspěvků, zabezpeření jeiich využitía také z hlediska
souladu s jinými právními předpisy a veřejným zájmem,

Proiekt Darujspravne.cz je realizován za finanřní podpory Úřadu vlády Českérepubliky a Rady vlády pro nestátní
neziskové organizace, kde bude mít Římskokatolická farnost Nedakonice zřízenou kampaň - Rekonstrukce bydlení
pro Anežku se svalovou dystonií
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Subiekt si účtuie1% poplatek za každou platbu, která ide přes platební bránu. Finančníprostředky budou
poukazovány na zvláštní sbírkouý účetZ96Z91010/0300. Evidence příspěvků poskytnutá prostřednictvím

platebních brán portálu Daruispravne.cz na sbírkorný účetspolku se smluvním ujednáním pak bude jedním z podkladů
pro vyúčtováníveřejné sbírky. Způsob ie transparentní i z hlediska jednotliv,ých přispěvatelů, kteří maií možnost
ovĚřit si v,ýši svrÉho příspĚvku a ieho určeníprostřednictvím aplikace na internetu, kde jsou mimo jiné informováni
takÉo tom, že zkaždédarované částky ie odečten provozní poplatek za zprostředkování daru ve výši 1%, tedy že
o tuto částku je ieiich příspěvek do sbírky ponížen.Provozní poplatek se nezahrnuie do hrubého v,ýtěžku sbírky.
Popsané skuteřnosti qarantují zabezpečenívyužitípříspĚvkůa umožňují následnou kontrolu ze strany kraiskÉho
úřadu.

pouření o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtĚ 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu vnitra, a to
podáním doručeným Krajskému úřadu Zlínskéhokraje.

Mgr. Andrea Pol
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