
Vyúčtování veřejné sbírky 
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sídlo:

statutární zástupce:

Základní údaje o pořadateli sbírky

název právnické osoby:

IČ:

telefon:

email:

Údaje o kontaktní osobě

jméno a příjmení, titul

datum zahájení sbírky:

datum ukončení sbírky:

období, za které je předkládáno vyúčtování:

Základní údaje o sbírce

účel sbírky:

číslo jednací:

sběracími listinami

pokladničkami

prodejem předmětů

prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení

dárcovskými SMS zprávami

číslo zvláštního bank.účtu (pokud byl zřízen):

Způsoby provádění sbírky podle §9 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách

shromažďování prostředků na zvláštní bankovní účet

složením hotovosti do pokladny zřízené právnické osoby

jiným způsobem (jakým):

pozn.:  NEhodící se způsob provádění veřejné sbírky SKRTNĚTE
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Vyúčtování veřejné sbírky 

příjem výdaj

Kč

%

hrubý výtěžek sbírky

náklady spojené s konáním sbírky - faktury, paragony, 

poštovné aj.

použito ke stanovenému účelu sbírky

zůstatek čistého výtěžku sbírky

Podpis a razítko:

čistý výtěžek sbírky

skutečně vynaložené náklady 

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat ve věci sbírky:

náklady spojené s konáním sbírky - bankovní poplatky, daň z 

úroku

náklady spojené s konáním sbírky celkem

konečný zůstatek bankovního účtu

konečný zůstatek pokladny

5 % z hrubého výtěžku sbírky je 

počáteční zůstatek bankovní účet

počáteční zůstatek pokladna

příjmy z dárcovských textových zpráv

složení hotovosti do pokladny zřízené PO

příjmy pokladničkami

příjmy jiným způsobem dle § 9 odst. 2

příjmy prodejem předmětů

příjmy z prodeje vstupenek

Vyúčtování sbírky

příjmy od přispěvatelů na zvl. bank. účtu

úroky z vkladů (na zvl. bank. účtu)

příjmy sběracími listinami
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Vyúčtování veřejné sbírky 

Průvodní slovo k veřejné sbírce a poznámky k vyúčtování
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Vyúčtování veřejné sbírky 

poř.č. počet listů

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

název přílohy

Vyúčtování sbírky - seznam příloh
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