
 

 

    

Právní úprava pořádání veřejných 
sbírek 

Srovnání úpravy na Slovensku, v  Dolních a Horních 
Rakousech, v Durynsku a Porýní-Falc 
 
 
 

 
 
 
Odpověď na dotaz č. 3522 
duben 2019 
autor: Markéta Nováková, Lukáš Tamchyna 

  

 

ODPOVĚĎ NA DOTAZ 
 
 
 
 
 
Obsah: 
 

ÚVOD ......................................... 3 

SLOVENSKO ................................ 3 

RAKOUSKO ................................. 5 

DOLNÍ RAKOUSY ......................... 6 
HORNÍ RAKOUSY ........................ 8 

NĚMECKO ................................ 10 

DURYNSKO .............................. 10 
PORÝNÍ-FALC ........................... 12 

SHRNUTÍ .................................. 13 

ZDROJE ..................................... 16 

 



2 
 

 
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.  
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora. 

 
AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ: 
 
Název: Právní úprava pořádání veřejných sbírek  
Autor: Nováková, M., Tamchyna, L. 
Číslo: Odpověď na dotaz č. 3522 
Datum: duben 2019 
 
Klíčová slova:  
Charita, dobročinnost, sbírka 

 
ŘADA: ODPOVĚĎ NA DOTAZ 
 
První vydání řady: duben 1991 
Frekvence vydání řady: nepravidelná 
Zaměření: odpovědi na dotazy zpracované pro členy 
Parlamentu České republiky 
Jazyk: CZ 
Vydavatel: Kancelář Poslanecké sněmovny, Sněmovní 
4, 118 26 Praha 1 
 

 
 

 
PARLAMENTNÍ INSTITUT plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Poslaneckou 

sněmovnu, její orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář 
Senátu. Naše činnosti a produkty uvádíme níže. 
  

 

Oddělení 
všeobecných 
studií 

STUDIE 
 
Srovnávací 
studie 
Analytické 
studie 

ODPOVĚDI NA 
DOTAZ 
Stručné odpovědi 
na dotazy členů 
Parlamentu 

VYBRANÁ 
TÉMATA 
 
Studie 
zpracované 
k aktuálním 
problematikám  

MONITORING 
 
Vybrané 
hospodářské 
měnové a 
sociální 
ukazatele 

MIGRACE 
 
Přehled 
aktualit 
v oblasti 
migrace za 
vybrané 
období 

PŘEHLED SZBP 
 
Společná 
zahraniční a 
bezpečnostní 
politika EU 

EUROZÓNA+ 
 
Přehled 
ekonomických 
událostí v EU 

PODKLADY 
 
pro zahraničně 
politická jednání 

PŘEDNÁŠKY 
 
pro zahraniční 
delegace, PS, 
Senát 
 

 

  
 

Oddělení pro 
evropské 
záležitosti 

STANOVISKA 
 
kompatibility 
nevládních 
návrhů zákonů 
s právem EU 

KONZULTACE 
 
k předkládaným 
vládním návrhům 
zákonů 

DOKUMENTY EU 
 
Výběr z aktů a 
dokumentů EU 
zaslaných PS 

ZPRÁVY 
 
Aktuální agenda 
v Bruselu 

PODKLADY 
 
pro jednání 
výboru na 
mezinárodní 
úrovni 

  

Oddělení 
komunikace 
a vzdělávání 

INFORMAČNÍ 
STŘEDISKO 
Informace 
o činnosti 
Poslanecké 
sněmovny a 
prohlídky 
budov 

ECPRD  
Spolupráce 
s Evropským 
centrem pro 
parlamentní 
výzkum a 
dokumentaci 

PŘEDNÁŠKY 
pro Poslaneckou 
sněmovnu, pro 
školy, veřejnost 

INFORMAČNÍ 
MATERIÁLY 
o fungování 
Poslanecké 
sněmovny, 
o legislativním 
procesu 

ZÁPISY 
ze schůzí, 
seminářů, 
přednášek, 
kulatých stolů 

 

 
  



3 
 

 
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.  
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora. 

Obsah 

ÚVOD ..................................................................................................................................................................... 3 

SLOVENSKO ........................................................................................................................................................... 3 

RAKOUSKO ............................................................................................................................................................. 5 

DOLNÍ RAKOUSY ........................................................................................................................................................... 6 
HORNÍ RAKOUSY........................................................................................................................................................... 8 

NĚMECKO ............................................................................................................................................................ 10 

DURYNSKO ................................................................................................................................................................ 10 
PORÝNÍ-FALC ............................................................................................................................................................. 12 

SHRNUTÍ .............................................................................................................................................................. 13 

ZDROJE ................................................................................................................................................................ 16 

 

 

Úvod 

Tato práce představuje srovnání pravidel pro pořádání veřejných sbírek ve vybraných okolních 
státech. V rámci vybraných států byly zvoleny různorodé modely regulace, od jejího úplného 
vypuštění ve většině spolkových států Německa, přes tradiční způsoby regulace založené 
na desetiletí platných zákonech v Rakousku a zbytku Německa, po nedávno přijatou striktní a 
přesnou regulaci zohledňující moderní trendy při výběru prostředků, která platí na Slovensku.  

Cílem této práce je porovnat a zdůraznit společné a odlišné rysy jednotlivých regulací se 
zaměřením na praktické otázky týkající se organizace sbírek. Porovnáván je proces pořádání 
sbírek v průběhu času od jejich registrace či povolení příslušným orgánem až po konečný 
reporting jejich výsledků. Na závěr je třeba dodat, že cílem práce není obsáhnout právní 
úpravu a praktické fungování sbírek do detailů, neboť detailní informace lze najít v samotných 
zákonech a doprovodných materiálech. Dále by detailní popis úpravy přesahoval rámec této 
práce. 

Slovensko  

V roce 2014 byl na Slovensku schválen nový zákon o veřejných sbírkách (zákon č. 162/2014 
Z.z.,overejných zbierkach)1, který výrazně proměnil dosavadní praxi. Na přípravě zákona 
spolupracovalo Ministerstvo vnitra Slovenské republiky se zástupci nevládních neziskových 
organizací.2 Cílem nové úpravy bylo zejména vypořádat se s novými způsoby výběru 
prostředků, přispět ke zvýšení transparentnosti sbírek, zabránit zneužívání prostředků 
vybraných v rámci sbírek a zavést pevné lhůty a jasná pravidla.3  

 

                                                      
1 Zákon č. 162/2014 Z.z., o verejných zbierkach. [cit. 28. 3. 2019] Dostupný z https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2014/162/20140701 
2 Nový zákon o veřejných zbierkach vošiel do platnosti, Mosty inklúzie. [cit. 28. 3. 2019] Dostupné z http://nrozp-
mosty.sk/zacielene-na-13/item/1406-novy-zakon-o-verejnych-zbierkach-vosiel-do-platnosti.html#_ednref1 
3 Nový zákon o veřejných zbierkach vošiel do platnosti, Mosty inklúzie. [cit. 28.3.2019] Dostupné z http://nrozp-
mosty.sk/zacielene-na-13/item/1406-novy-zakon-o-verejnych-zbierkach-vosiel-do-platnosti.html#_ednref1 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/162/20140701
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/162/20140701
http://nrozp-mosty.sk/zacielene-na-13/item/1406-novy-zakon-o-verejnych-zbierkach-vosiel-do-platnosti.html#_ednref1
http://nrozp-mosty.sk/zacielene-na-13/item/1406-novy-zakon-o-verejnych-zbierkach-vosiel-do-platnosti.html#_ednref1
http://nrozp-mosty.sk/zacielene-na-13/item/1406-novy-zakon-o-verejnych-zbierkach-vosiel-do-platnosti.html#_ednref1
http://nrozp-mosty.sk/zacielene-na-13/item/1406-novy-zakon-o-verejnych-zbierkach-vosiel-do-platnosti.html#_ednref1


4 
 

 
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.  
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora. 

Co je sbírkou ve smyslu zákona a kdo jí může pořádat 
Veřejné sbírky mohou být pořádány s cílem přispět k naplnění všeobecně prospěšného účelu, 
který je v zákoně definován. Veřejnou sbírku mohou vykonávat pouze oprávněné právnické 
osoby, kterými podle zákona jsou: 

a) občanská sdružení 
b) neziskové organizace poskytující všeobecně prospěšné služby 
c) neinvestiční fondy 
d) nadace 
e) Slovenský Červený kříž 
f) účelová zařízení církve, 
g) účelová zařízení náboženské společnosti 
h) organizace s mezinárodním prvkem 
i) zájmová sdružení právnických osob 
j) sdružení obcí. 

Otázky nakládání s výnosy sbírky 
Zákon výslovně stanovuje v § 2 odst. 5, že náklady sbírky, tedy skutečně vynaložené prostředky 
na materiálně technické a organizační zabezpečení sbírky a náklady spojené se správou a 
zajištěním distribuce výnosu sbírky, nesmí překročit 25 % z celkových výnosů. Cílem tohoto 
ustanovení je zabránit účelovým sbírkám, kdy podstatná část vybraných prostředků je užita 
na podporu fungování pořadatelské organizace a nikoli na deklarovaný cíl sbírky. 

Registrace sbírky namísto jejího povolení 
Ke konání veřejné sbírky je nutné podat návrh na zápis do registru veřejných sbírek. 
Návrh musí být podán k příslušnému správnímu orgánu, který je:  

 okresní úřad, pokud se má sbírka odehrávat jen na území jeho územního obvodu,  
 Ministerstvo vnitra, pokud bude sbírka hranice jednoho územního obvodu přesahovat.  
 Pokud má být alespoň část vybraných prostředků užita v zahraničí, je třeba získat 

k zápisu do registru Ministerstvem vnitra předchozí souhlasné stanovisko Ministerstva 
zahraničních věcí a evropských záležitostí. 

Zákon v § 5 odst. 2 vymezuje, jaké náležitosti musí návrh na registraci sbírky obsahovat. 
Společně s podáním návrhu je nutné přiložit potvrzení o úhradě správního poplatku 
ve stanovené výši. Pokud má být sbírka pořádána na celém území Slovenské republiky je třeba 
odvést poplatek ve výši 20 €, v územním obvodu okresního úřadu 5 €, poplatek za prodloužení 
konání veřejné sbírky dosahuje výše 10 €.4 Správní orgán musí vydat rozhodnutí o zápisu 
do registru do 15 dnů od podání návrhu, není-li důvod pro jiný postup. Důvodem 
pro zamítnutí návrhu na registraci sbírky je například účel v rozporu se zákonem či návrh 
na zápis ze strany právnické osoby, které správní orgán již uložil pokutu dle tohoto zákona, a 
tato pokuta nebyla uhrazena. 

 

 

                                                      
4 Informácie, Registrácia verejnej zbierky, Ministerstvo vnitra Slovenskej republiky. [cit. 28. 3. 2019] Dostupné z 
https://www.minv.sk/?informacie-2 

https://www.minv.sk/?informacie-2
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Způsoby konání sbírky  
Veřejnou sbírku je možné vykonávat několika způsoby, přičemž je možné kombinovat 
vymezené způsoby. Povolenými způsoby dle § 7 zákona jsou: 
 Zasílání příspěvků na zvláštní účet 
 Zasílání dárcovských zpráv SMS  
 Sbíráním do stacionárních pokladniček nebo přenosných pokladniček 
 Prodejem předmětů, pokud je příspěvek zahrnut v jejich ceně  
 Prodejem vstupenek na kulturní či sportovní událost nebo jiné veřejné akci pořádané 

k získání příspěvků, pokud je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek.  

Podmínky realizace jednotlivých způsobů konání sbírky jsou v zákoně podrobně ošetřeny. 
Úpravu jednotlivých způsobů výběru prostředků spojuje několik zásad, které se do úpravy 
promítají. Předně je z úpravy zřejmá snaha zákonodárce implementovat do zákona zásadu 
transparentnosti v podobě povinnosti informovat veřejnost. Například v případě prodeje 
předmětů, je třeba, aby výše příspěvku z jednoho předmětu byla zřetelně vyznačena 
na předmětu samotném a pokud to z povahy předmětu není možné, je třeba vyvěsit tuto 
informaci ještě před zahájením sbírky na viditelném místě, kde se předměty prodávají. 
Stejně tak musí být výše příspěvku na vymezený účel vyznačena na každé prodané vstupence 
na benefiční akci. Další zásadou, která se prolíná právní úpravou, je povinnost vést podrobné 
záznamy, nakládat s vybranými penězi určeným způsobem a ve stanovených lhůtách. 
Zjevná je snaha zabránit krádeži či zpronevěře vybraných prostředků. Například v případech, 
kdy právnická osoba vykonává sbírku pomocí pokladniček je povinna zabezpečit pokladničky 
proti násilnému otevření a proti odcizení vložených příspěvků. Právnická osoba je povinna 
opatřit pokladničku nápisem „Veřejná sbírka“, registračním čísel sbírky a názvem správního 
orgánů, který sbírku zapsal do registru sbírek. Pokud je pokladniček více, musí být též uvedeno 
evidenční číslo pokladničky. 

Administrativní povinnosti a kontrola 
Právnická osoba je povinna do 90 dní od ukončení sbírky podat správnímu orgánu předběžnou 
zprávu sbírky, která musí obsahovat přehled průběhu sbírky, přehled výnosů, 
případně bankovní výpisy ze zvláštního účtu. Právnická osoba je dále povinná do 12 měsíců 
od ukončení sbírky předložit příslušnému správnímu orgánu závěrečnou zprávu, která musí 
obsahovat přehled nákladů, přehled použití čistých výnosů, doklady prokazující náklady sbírky 
a doklady prokazující použití čistého výnosu sbírky. Pokud se výnos použije mimo území 
Slovenské republiky, lhůta na předložení závěrečné zprávy se prodlouží na 24 měsíců. 
V případě porušení ustanovení zákona vyjmenovaných v § 15 odst. 1 může být pořadateli 
(právnické osobě) uložena pokuta v rozmezí od 100 do 1.000 Euro.  

Rakousko 

V Rakousku neexistuje právní úprava pořádání veřejných sbírek na federální úrovni, pořádání 
veřejných sbírek spadá mezi záležitosti, které nebyly výslovně vyjmenovány v rakouské 
spolkové ústavě, tudíž jde o zbytkové pravomoci ve smyslu § 15 ústavy, ve kterých spolkové 
země vykonávají výkonnou i zákonodárnou pravomoc.5 Vzhledem k požadavku poskytnout 

                                                      
5 Federal Constitutional Law (Bundes-Verfassungsgesetz). [cit 9. 4. 2019] Dostupné z 
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1930_1/ERV_1930_1.pdf, čl. 10 - 15; TOMOSZKOVÁ, Veronika. Rakouský 
federalismus na příkladu územního plánování, Časopis pro právní vědu a praxi. [cit 9. 4. 2019] Dostupné z 
https://journals.muni.cz/cpvp/article/viewFile/6410/5779, s. 1 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1930_1/ERV_1930_1.pdf
https://journals.muni.cz/cpvp/article/viewFile/6410/5779
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informace o právní úpravě pořádání sbírek v sousedních zemích, byly pro účely této práce 
vybrány spolkové země Horní a Dolní Rakousy, které s Českou republikou přímo sousedí.  

Obdobný zákon mají i ostatní spolkové země Rakouské republiky: 

Spolková 
země 

Odkaz na webovou stránku 

Burgenland https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrBgld&Gesetz
esnummer=10000086 

Dolní Rakousy https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrNO&Gesetze
snummer=20000557 

Horní 
Rakousy 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrOO&Gesetze
snummer=10000529 

Korutany https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrK&Gesetzesn
ummer=10000095 

Salcbursko https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrSbg&Gesetze
snummer=10000178 

Štýrsko https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetz
esnummer=20000307 

Tyrolsko https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesn
ummer=20000164 

Vídeň https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrW&Gesetzes
nummer=20000159 

Vorarlbersko https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrVbg&Gesetze
snummer=20000262 

 

Dolní Rakousy  
Pořádání veřejných sbírek v Dolním Rakousku je upraveno zákonem o sbírkách z roku 
1974 v novelizovaném znění.6 Podle tohoto zákona se veřejnou sbírkou myslí jakákoli žádost 
o dobrovolnou platbu v hotovosti nebo v naturáliích, která směřuje vůči široké veřejnosti. 
Dále je za sbírku považováno vybírání prostředků do pokladniček na veřejných místech 
a prodej nebo objednávání zboží, při kterém je oznámeno, že část výtěžku bude směřovat 
na charitativní nebo kulturní účely, pokud se na tyto případy nevztahují ustanovení 
obchodních předpisů. Veřejnou sbírkou je také prodej vstupenek na charitativní veřejnou akci 
nebo žádost o vstoupení do spolku či asociace. Pro klasifikaci činnosti jako pořádání sbírky 
není relevantní, jestli jsou prostředky získávány přímo nebo nepřímo, je-li za poskytnutí 
příspěvku poskytována určitá nízká protihodnota nebo jaké cíle jsou sbírkou sledovány.  

Pro pořádání veřejné sbírky je nutné získat úřední povolení, kromě taxativně vymezených 
případů, kdy povolní není nutné (§ 3 zákona). Jedná se o tyto případy: 

 sbírky církví a náboženských komunit v místnostech určených k bohoslužbě, stejně 
jako sbírky v kostelech nebo kaplích; 

 sbírky žebravých řádů; 

                                                      
6 Zákon o konání veřejných sbírek spolkové země Dolní Rakousko (Niederösterreich Sammlungsgesetz 1974). [cit. 4. 4. 2019] 
Dostupné z https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrNO&Gesetzesnummer=20000557 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrOO&Gesetzesnummer=10000529
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrOO&Gesetzesnummer=10000529
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrK&Gesetzesnummer=10000095
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrK&Gesetzesnummer=10000095
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrSbg&Gesetzesnummer=10000178
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrSbg&Gesetzesnummer=10000178
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrW&Gesetzesnummer=20000159
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrW&Gesetzesnummer=20000159
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrVbg&Gesetzesnummer=20000262
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrVbg&Gesetzesnummer=20000262
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrNO&Gesetzesnummer=20000557
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 sbírky organizované politickými stranami pro jejich stranické účely; 

 sbírky nařízené guvernérem při mimořádných událostech; 

 zasílání kolektivních výzev poštou, plakáty nebo zveřejněním výzvy v tisku a v rádiu; 

 sbírky účastníků na akcích nebo shromážděních pouze za účasti pozvaných hostů; 

 sbírky organizované členy školy v budově školy se souhlasem Zemské rady škol; 

 konvenční sbírky členů podniku mezi jeho zaměstnanci; 

 konvenční sbírky mezi obyvateli bytového domu v záležitostech, které se týkají daného 
domu; 

 sbírky prováděné obcí na vlastním území ve prospěch osob v nouzi v důsledku škod 
způsobených přírodními nebo jinými pohromami. 

Podmínky pro povolení sbírky: 
Povolení veřejné sbírky ve formě úředního souhlasu bude vydáno, pokud bude výtěžek sbírky 
využit pro účely, které jsou ve veřejném zájmu, pokud bude zaručen řádný průběh sbírky, 
předpokládaný účel užití výtěžku je zajištěn a pokud sbírka nenaruší reputaci země, turismus 
nebo obyvatelstvo. Veřejné sbírky mohou být konány zejména formou pouliční sbírky, 
ve veřejně přístupných prostorech, vybíráním od domu k domu či skrze výběr do pokladniček. 
Tento výčet je pouze příkladný.  

Příslušným orgánem pro udělení úředního souhlasu k pořádání sbírky je: 
1. obec (Gemeinde), pokud sbírka nepřesahuje hranice obce a výtěžek sbírky bude využit 

v rámci obce nebo bude poskytnut rezidentům obce (fyzickým i právnickým osobám), 
2. okresní úřad (Bezirksverwaltungsbehörde), pokud sbírka nepřesahuje hranice obce, 

ale výtěžek bude použit i mimo hranice obce nebo bude poskytnut i rezidentům 
(fyzickým i právnickým osobám) mimo hranice obce, 

3. ve všech ostatních případech bude příslušným orgánem vláda spolkového státu 
(Landesregierung).  

Žádost o povolení pořádání sbírky skrze udělení úředního souhlasu je nutné podat dva měsíce 
před datem plánovaného zahájení sbírky. Žádost musí obsahovat zejména údaje o účelu 
sbírky, zamýšlené formě, délce trvání, místním rozsahu sběru a zamýšleném účelu využití 
vybraných prostředků. Sbírka nesmí být vyhlášena před získáním úředního povolení. Mají-
lipořadatelé v plánu poskytovat odměny osobám, které prostředky vybírají, je třeba toto 
specifikovat již v žádosti.  

Kontrola ze strany úřadu 
Příslušný orgán má právo dohlížet na konání sbírky. Zároveň má právo stanovit pravidla 
pro konání sbírky v rámci rozhodnutí o udělení úředního souhlasu, pokud tato pravidla slouží 
k monitoringu nebo k prevenci zneužití prostředků. V souvislosti s tímto může příslušný orgán 
nařídit, aby měly osoby vybírající prostředky u sebe identifikační doklad a věci užívané 
k výběru typu pokladničky, listiny či knihy byly označeny.  

Výběrem prostředků mohou být pověřeny pouze velmi důvěryhodné a spolehlivé osoby. 
Pokud má být osobám, které vybírají prostředky, vyplacena odměna, musí být výše této 
odměny uvedena v rozhodnutí o udělení úředního souhlasu.  
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Příslušný orgán má právo v nezbytném rozsahu kontrolovat záznamy a dokumenty týkající se 
konání sbírky, vysílat zástupce na veškerá relevantní setkání a požadovat informace od všech 
osob zapojených do provádění sbírky. V případě, že dojde k pochybení, je orgán, který udělil 
povolení, oprávněn učinit nezbytná opatření směřující k nápravě, případně je oprávněn 
zakázat pokračování výběru prostředků a vydat veřejné varování. Orgán vydávající povolení 
má být automaticky ze strany organizátora informován o výsledcích sbírky a využití výnosů, 
a to nejpozději jeden měsíc po ukončení sbírky. Poskytnuté informace musejí být podloženy 
důkazy. Žádosti o schválení sbírek, jejichž organizátoři nesplnili požadavky v minulosti, 
mohou být bez dalšího zamítnuty.  

Hrozící sankce 
Porušení kteréhokoli ustanovení tohoto zákona může být potrestáno pokutou až do výše 
220 Euro nebo trestem odnětí svobody až v délce 6 týdnů.7 Zákon se v souvislosti s možnými 
porušeními zákona zmiňuje o pořádání veřejné sbírky bez úředního souhlasu, překročení 
rozsahu povolení, neoprávněném využívání příjmů ze sbírky, maření dohledu nad sbírkou, 
poskytování nepravdivých nebo neúplných informací, odmítnutí poskytnutí informací, 
poskytování klamavých informací či zamlčování podstatných informací dárcům a porušení 
správních rozhodnutí vydaných podle tohoto zákona.  

Horní Rakousy 
Pořádání sbírek je v Horních Rakousích upraveno spolkovým zákonem z 5. 12. 1996 o konání 
sbírek.8 Za sbírku je ve smyslu tohoto zákona považována každá osobní žádost směřovaná 
většině osob o poskytnutí peněz nebo o plnění za neproporčně nízké protiplnění. Dle tohoto 
zákona nejde o sbírku, je-li organizována církví nebo náboženskou komunitou, federální 
vládou, spolkovou zemí, městem nebo sdružením měst, politickou stranou, školou, 
záchranářskou organizací nebo hasičským sborem.  

Jaké podmínky musejí organizátoři splňovat: 
K legálnímu provedení sbírky je třeba, aby organizátor získal povolení od příslušného úřadu, 
přičemž již v žádosti musí být uveden účel sbírky, forma jejího vedení, doba trvání a místo 
nebo oblast konání. Příslušným úřadem je myšlena spolková vláda, okresní správní úřady nebo 
starosta, a to v závislosti na místním rozsahu sbírky. 
 
 
 

                                                      
7 „Trest odnětí svobody může být uložen pouze tehdy, je-li to nezbytné k zabránění pachateli v opětovném spáchání 
přestupku stejného druhu. Minimální délka trvání trestu odnětí svobody je zákonem určena alespoň na dvanáct hodin, 
doba trvání delší než dva týdny může být stanovena jen ve výjimečných případech, nikdy však nesmí překročit dobu šesti 
týdnů. Trest odnětí svobody nesmí být uložen, jestliže za daný čin může být uložena peněžitá pokuta.“  
„Zákon upravuje také možnost uložení náhradního trestu odnětí svobody pro případ nedobytnosti uloženého peněžitého 
trestu. Délka náhradního trestu odnětí svobody nesmí překročit délku trestu odnětí svobody hrozícího za dané protiprávní 
jednání, a pokud není takový druh trestu v dané skutkové podstatě uložen, pak nesmí překročit dobu dvou týdnů. 
Obecně nesmí délka náhradního trestu odnětí svobody překročit dobu šesti týdnů.“ 
BABKA, T. a kol. Právní úprava přestupků ve vybraných zemích Evropy se zaměřením na přestupky proti veřejnému 
pořádku, občanskému soužití a majetku, Parlamentní institut, Srovnávací studie č. 5.323, listopad 2011, aktualizace listopad 
2017, s. 31 
8 Zákon o pořádání sbírek spolkové země Horní Rakousko (über die Durchführung von Sammlungen). [cit. 29. 3. 2019] 
Dostupné z https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrOO&Gesetzesnummer=10000529 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrOO&Gesetzesnummer=10000529
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Povolení k pořádání sbírky by mělo být uděleno, jestliže (§ 2 odst. 3): 
 sbírka souží podle žádosti o povolení výhradně k charitativnímu nebo dobročinnému 

účelu a 
 organizátor sbírky je považován za dostatečně důvěryhodného k tomu, aby zajistil 

pořádání sbírky. Je-li organizátorem sbírky právnická osoba, určí její orgány 
důvěryhodnou osobu, která má významný vliv na průběh sbírky. 

Za důvěryhodnou nelze považovat osobu (organizátora nebo určenou důvěryhodnou osobu, 
která zastupuje právnickou osobu), byla-li usvědčena ze (i) spáchání úmyslného trestného činu 
a (ii) peněžitý trest doposud nebyl uhrazen nebo (ii) jsou-li zde jiná fakta, která naznačují, 
že hrozí porušení ustanovení daného zákona (§ 2 odst. 6). 

Povolení by naopak nemělo být uděleno (§ 2 odst. 7 a 8):  
 bylo-li zahájeno insolvenční řízení vůči majetku organizátora nebo  
 bylo-li v posledních třech let vedeno proti organizátorovi insolvenční řízení a toto řízení 

bylo skončeno nebo  
 bylo rozhodnuto o zrušení insolvenčního řízení z důvodu, že majetek dlužníka je 

zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů. 

Zjistí-li úřad dodatečně, že organizátoři sbírky přestali splňovat podmínky pro vydání povolení, 
úřad může odvolat svoje povolení ke konání sbírky. Příslušný úřad má možnost v rámci 
oznámení o udělení povolení omezit dobu trvání sbírky na dobu přiměřenou pro naplnění 
účelu sbírky. 

Povinnosti organizátora sbírky 
Organizátor nebo určená důvěryhodná osoba jsou povinni zajistit to, že vybrané finanční 
prostředky jsou převezeny od donorů ve velkoobjemových zapečetěných pokladničkách, 
které jsou číslovány dle pořadí. Organizátoři jsou povinni vést a uchovávat záznamy ohledně 
výše výdajů a výnosů. Zjistí-li příslušné úřady, že tyto požadavky nebyly při pořádání povolené 
sbírky dodrženy a je zde důvod předpokládat, že dojde k dalším porušením tohoto druhu, 
může odvolat svoje povolení k pořádání sbírky.  

Výtěžek sbírky 
Veškeré vybrané prostředky by měly být využity pro svůj deklarovaný účel, přičemž přiměřená 
část prostředků může být použita na pokrytí nákladů spojených s pořádáním sbírky. 
Organizátoři případně důvěryhodné osoby jsou povinny předat příslušným úřadům zprávu 
o výsledcích sbírky, doplněnou o detailní výkaz o nákladech, které byly od výnosů sbírky 
odečteny, a o důkaz o použití prostředků na deklarovaný účel. Dokumentace by měla být 
dodána v přiměřeném čase po skončení povolené doby konání sbírky, přičemž přiměřená 
lhůta je blíže specifikována v rozhodnutí o povolení sbírky. Příslušný úřad je povinen ověřit 
správnost dodané dokumentace. Za tímto účelem je příslušný úřad oprávněn prověřit všechnu 
dokumentaci a záznamy, které organizátor vede v souvislosti s konáním sbírky a případně si 
i vyžádat další informace.  

Hrozící sankce 
Za spáchání v zákoně vymezených přestupků může být okresními správními orgány uložena 
pokuta až do výše 2.200 Euro. 
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Německo 

Jednotliví zákonodárci na úrovni spolkových států v Německu v rámci postupu proti přílišné 
byrokracii postupně bez nahrazení zrušili spolkové zákony upravující konání veřejných sbírek. 
Dle informací na stránkách Německého centrálního institutu pro sociální otázky mají 
v současnosti upraveno konání veřejných sbírek již jen tři německé spolkové země – Durynsko, 
Porýní-Falc a Sársko.9,10 Samotný institut tento vývoj nepovažuje za šťastný a vyjadřuje 
podporu znovuzavedení regulace.11 Právní úprava byla zrušena na základě argumentu, že 
na konání sbírek a s ním související nebezpečí jako je zpronevěra vybraných prostředků, 
stále dopadají obecné právní předpisy například z oblasti trestního práva. Dalším argumentem 
pro zrušení bylo, že formy konání sbírek prošly výraznou proměnou se zapojením nových 
médií a technologií. 

Organizace pořádající sbírky mohou dobrovolně požádat o certifikaci svých sbírek, kterou 
uděluje Německý centrální institut pro sociální otázky (Deutschen Zentralinstituts für soziale 
Fragen) nebo Německá rada sbírek (Deutschen Spendenrat).12 Veřejnost, společnosti, média 
nebo úřady mají možnost se na centrální institut obrátit s dotazem na konkrétního pořadatele 
sbírky. Institut disponuje rozsáhnou databází pořadatelů a proti úhradě nákladů ze strany 
žadatele informace o pořadatelích poskytuje.13 

Přehled právní úpravy veřejných sbírek v německých spolkových státech:  

Durynsko http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?xid=172029,2 

Porýní-Falc http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?xid=187566,2 

Sársko http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?xid=148030,2 

 
Níže je představen nástin regulace pořádání veřejných sbírek ve spolkové zemi Durynsko a 
částečně i Porýní-Falc.  

Durynsko  
Spolkový stát Durynsko byl zvolen k popisu regulace sbírek vzhledem ke své geografické 
blízkosti k České republice oproti zbývajícím dvěma spolkovým státům. V Durynsku 

                                                      
9 Staatliche Kontrolle, Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen. [cit. 2. 4. 2019] Dostupné z 
https://www.dzi.de/spenderberatung/spendenwesen/zum-thema-transparenz/staatliche-kontrolle/ 
10 Tuto informaci nepřímo potvrzují i informace zveřejněné na vládních stránkách jednotlivých spolkových zemí. 
Sammlungen, Regierung von Unterfranken. [cit. 2.4.2019] Dostupné z 
https://www.regierung.unterfranken.bayern.de/aufgaben/1/1/00548/index.html; KIOSZ, Margret. Jetzt darf jeder sammeln 
gehen, 2.1.2009, shz.de.[cit. 2.4.2019] Dostupné z https://www.shz.de/regionales/schleswig-holstein/panorama/jetzt-darf-
jeder-sammeln-gehen-id857611.html 
11 Ibid. 
12 KIOSZ, Margret. Jetzt darf jeder sammeln gehen, 2. 1. 2009, shz.de.[cit. 2. 4. 2019] Dostupné z 
https://www.shz.de/regionales/schleswig-holstein/panorama/jetzt-darf-jeder-sammeln-gehen-id857611.html 
13 Sbírky (požadavek povolení) [cit. 9. 4. 2019] Dostupné z 
https://buerger.thueringen.de/portal/?SEARCHTYPE=PST&PSTCATID=354148&SOURCE=PstCategoryView&PSTID=469819 

http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?xid=172029,2
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?xid=148030,2
https://www.dzi.de/spenderberatung/spendenwesen/zum-thema-transparenz/staatliche-kontrolle/
https://www.regierung.unterfranken.bayern.de/aufgaben/1/1/00548/index.html
https://www.shz.de/regionales/schleswig-holstein/panorama/jetzt-darf-jeder-sammeln-gehen-id857611.html
https://www.shz.de/regionales/schleswig-holstein/panorama/jetzt-darf-jeder-sammeln-gehen-id857611.html
https://www.shz.de/regionales/schleswig-holstein/panorama/jetzt-darf-jeder-sammeln-gehen-id857611.html
https://buerger.thueringen.de/portal/?SEARCHTYPE=PST&PSTCATID=354148&SOURCE=PstCategoryView&PSTID=469819
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problematiku pořádání veřejných sbírek upravuje zákon o sbírkách14 z roku 1995, 
k jehož poslední novelizaci došlo v roce 2009. 

Povolení  
Zákon nejdříve uvádí způsoby pořádání sbírek, které podléhají povolení. Jsou jimi typické 
sbírky pořádané v ulicích, podomní sbírky, poskytování služeb nebo zboží, jehož výtěžek 
má být užit k dobročinným účelům, prodej vstupenek apod. Následně zákon stanovuje, 
které sbírky nepodléhají udělení povolení. Jsou jimi například sbírky, které organizují spolky či 
asociace mezi svými členy nebo jiné organizace v rámci skupiny osob s nimi spojených 
osobními vztahy. Dále povolení nevyžadují sbírky, které mají prostorový a časový vztah 
k setkání osob nebo k akci v uzavřeném prostoru či v určité oblasti mezi účastníky události. 
Zákon se nevztahuje na sbírky organizované církvemi, náboženskými společenstvími a 
ideologickými společnostem. 

Příslušnými orgány k udělení povolení jsou: 
1. orgány veřejné správy na střední zemské úrovni (Landesverwaltungsamt), jde-li 

o sbírku přesahující území jednoho okresu (Landkreis) nebo nezávislého města 
(kreisfreien Stadt) 

2. orgány veřejné správy na nižší zemské úrovně (Landratsamt) jde-li sbírku pořádanou 
na úrovni obvodů (kreisangehörigen Gemeinde) 

3. obce (Gemeinde).  

Na úřady je možné obrátit se s žádostí o povolení i pomocí elektronické žádosti.15 Poplatek 
za udělení povolení je variabilní, pohybuje se mezi 5 až 100 Eury16, přičemž výše se odvíjí 
od rozsahu sbírky a nákladů. 

Podmínky udělení povolení 
Povolení musí být uděleno v písemné podobě k naplnění specifického účelu, na přesně 
stanovenou dobu, pro určitou geografickou oblast a musí být i specifikován způsob konání 
sbírky. Povolení musí být uděleno, jestliže: 

 nehrozí nebezpečí, že sbírka nebo využití jejího výtěžku naruší veřejnou bezpečnost 
nebo veřejný pořádek, 

 je zajištěno, že sbírka řádně proběhne a že výnosy sbírky budou využity v souladu 
s deklarovaným účelem,  

 nehrozí, že náklady ze sbírky budou ve zjevné disproporci k čistým výnosům sbírky, 
přičemž je zajištěno, že alespoň jedna čtvrtina prodejní ceny nebo odměny bude využita 
na charitativní nebo dobročinné účely. 

                                                      
14 Zákon o sbírkách (Thüringer Sammlungsgesetz), Durinská sbírka zákonů. [cit. 2. 4. 2019] Dostupné z 
http://landesrecht.thueringen.de/jportal/?quelle=jlink&query=SammlG+TH&psml=bsthueprod.psml&max=true&aiz=true 
15 Sbírky (požadavek povolení) [cit. 9. 4. 2019] Dostupné z 
https://buerger.thueringen.de/portal/?SEARCHTYPE=PST&PSTCATID=354148&SOURCE=PstCategoryView&PSTID=469819 
16 Sbírky (požadavek povolení) [cit. 9. 4. 2019] Dostupné z 
https://buerger.thueringen.de/portal/?SEARCHTYPE=PST&PSTCATID=354148&SOURCE=PstCategoryView&PSTID=469819;
Nařízení o správních nákladech odborů Ministerstva vnitra Durinska (Thüringer Verwaltungskostenordnung für den 
Geschäftsbereich des Innenministeriums). [cit. 9. 4. 2019] Dostupné z 
http://landesrecht.thueringen.de/jportal/portal/t/nz2/page/bsthueprod.psml?doc.hl=1&doc.id=jlr-
InMinVwKostOTH2008pELS%3Ajuris-
lr00&documentnumber=15&numberofresults=151&showdoccase=1&doc.part=X&paramfromHL=true#focuspoint 

http://landesrecht.thueringen.de/jportal/?quelle=jlink&query=SammlG+TH&psml=bsthueprod.psml&max=true&aiz=true
https://buerger.thueringen.de/portal/?SEARCHTYPE=PST&PSTCATID=354148&SOURCE=PstCategoryView&PSTID=469819
https://buerger.thueringen.de/portal/?SEARCHTYPE=PST&PSTCATID=354148&SOURCE=PstCategoryView&PSTID=469819
http://landesrecht.thueringen.de/jportal/portal/t/nz2/page/bsthueprod.psml?doc.hl=1&doc.id=jlr-InMinVwKostOTH2008pELS%3Ajuris-lr00&documentnumber=15&numberofresults=151&showdoccase=1&doc.part=X&paramfromHL=true#focuspoint
http://landesrecht.thueringen.de/jportal/portal/t/nz2/page/bsthueprod.psml?doc.hl=1&doc.id=jlr-InMinVwKostOTH2008pELS%3Ajuris-lr00&documentnumber=15&numberofresults=151&showdoccase=1&doc.part=X&paramfromHL=true#focuspoint
http://landesrecht.thueringen.de/jportal/portal/t/nz2/page/bsthueprod.psml?doc.hl=1&doc.id=jlr-InMinVwKostOTH2008pELS%3Ajuris-lr00&documentnumber=15&numberofresults=151&showdoccase=1&doc.part=X&paramfromHL=true#focuspoint
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K neudělení povolení může dojít v případech, kdy: 
 skutečnosti naznačují, že deklarovaný účel sbírky nekoresponduje se skutečným 

účelem, 
 žadatel může uvedený účel sbírky realizovat pouze s minimální šancí na úspěch a 

vznikají pochybnosti o tom, zda může být dosaženo požadovaného výnosu nebo 
 naopak okolnosti vzbuzují podezření, že sbírka přinese více, než je nutné pro daný účel. 

Úřad udělující povolení může jmenovat správce k vedení sbírky namísto dosavadního 
organizátora, jestliže: 

 byla sbírka konána bez povolení nebo bylo povolení odvoláno či odňato nebo  
 dochází-li k pochybením při vedení sbírky, která ohrožují správné využití výtěžku 

sbírky, a situaci nelze řešit jinak. 

Specifická právní úprava  
Povolení by nemělo být uděleno, jestliže v dané oblasti probíhá řada obdobných sbírek, 
což by pravděpodobně vedlo k obtěžování obyvatelstva.  

Zvláštností německé úpravy ve státě Durynsko je, že výslovně umožňuje účast dětí starších 14 
let při pouličních sbírkách (i těch, které nevyžadují povolení), pouze v čase dokud se nesetmí. 
Příslušný úřad může udělit výjimky. Účast dětí mladších 14 let je však vždy zakázána.  

Veřejné výzvy v médiích, umístění kasičky nebo zasílání výzev k podpoře pomocí dopisů 
nepodléhají povolovací povinnosti, pouze výzvy k podpoře pomocí dopisů musejí být 
notifikovány.17 Důvodem je, že veřejnost má v případě tohoto způsobu vedení sbírky možnost 
si ověřit důvěryhodnost organizace, tj. nemusí na výzvu k pomoci reagovat ihned.18 V případě 
těchto sbírek organizátoři poskytují úřadům informace a dokumenty potřebné k monitoringu 
a ověřování využití výnosů podle vlastního uvážení. Příslušné orgány mohou požadovat 
splnění některých podmínek dle tohoto zákona nebo mohou zakázat konání sbírky nebo její 
pokračování, jestliže není naplněn některý z důvodů, při jejichž splnění musí být sbírka 
povolena. Tato úprava se netýká sbírek, které jsou pořádány mezi členy sdružení nebo 
asociace nebo jiné organizace v rámci skupiny osob s nimi spojených osobními vztahy. 

Reporting a sankce v případě porušení povinností  
Úřad udělující povolení stanoví lhůtu, do kdy je třeba poskytnout zprávu o výsledcích sbírky, 
nákladech a o použití výnosů. Na žádost vydá pořadatel sbírky informace sloužící ke kontrole 
a auditu sbírky, včetně informací o použití výnosu ze sbírky. Přestupky specifikované v § 10 
tohoto zákona mohou být potrestány udělením pokuty až do výše 5.000 Euro.  

Porýní-Falc 
Ačkoli se zákon užívaný v Porýní-Falc příliš neliší od obdobné regulace pořádání veřejných 
sbírek v Durynsku, systém kontroly veřejných sbírek v této spolkové zemi je dáván Německým 
centrálním institutem pro sociální otázky za vzor. Ve spolkovém státě Porýní-Falc 
nadpořádáním sbírek dohlíží Centrální dohledový úřad (Aufsichts und 
Dienstleistungsdirektion), který se s minimem personálu zaměřuje na identifikování 

                                                      
17 Sbírky (požadavek povolení) [cit. 9. 4. 2019] Dostupné z 
https://buerger.thueringen.de/portal/?SEARCHTYPE=PST&PSTCATID=354148&SOURCE=PstCategoryView&PSTID=469819 
18 DZI Tipy ohledně darování (Spenden Tipps), Německý centrální institut pro sociální otázky. [cit. 9. 4. 2019] Dostupné z 
https://www.dzi.de/wp-content/pdfs_Spendentipps/Sammlungsgesetze.pdf  

https://buerger.thueringen.de/portal/?SEARCHTYPE=PST&PSTCATID=354148&SOURCE=PstCategoryView&PSTID=469819
https://www.dzi.de/wp-content/pdfs_Spendentipps/Sammlungsgesetze.pdf
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pochybných organizací.19 Právě svěření kompetence dohledu nad konáním sbírek jednomu 
orgánu, je jedním z hlavních rozdílů mezi oběma právními úpravami.  

Centrální dohledový úřad v Porýní-Falc od roku 2004 udělil průměrně 10 zákazů pořádání 
sbírek ročně.20 Tiskové zprávy Centrálního dohledového úřadu o zakázaných sbírkách slouží 
jako varování pro veřejnost.21 Vliv těchto tiskových zpráv dle Německého centrálního institutu 
pro sociální otázky přesahuje hranice spolkové země Porýní-Falc.22  

Shrnutí 

Společné znaky  
Ve všech zkoumaných případech (kromě německých států, které žádnou úpravu nemají) 
je uzákoněna povinnost pořadatelů veřejných sbírek požádat příslušné orgány o povolení 
či registraci. Zákonodárce v uvedených případech s výjimkou spolkového státu Porýní-Falz 
svěřil pravomoc vydat povolení, registrovat, monitorovat a kontrolovat pořadatele sbírek 
do rukou správních orgánů dle hierarchického systému, do kterého bývají zapojeny obce, 
okresy i ústřední orgány státní správy typu ministerstev. Za účelem zajištění kontroly mají 
pořadatelé povinnost reportingu vůči příslušným orgánům v podobě závěrečných zpráv, 
vykazování příjmů, nákladů, způsobu použití výtěžku apod. Ve všech právem upravených 
případech zákon počítal se systémem sankcí, které obvykle spočívaly v udělení pokuty. 
V případě Dolních Rakous je však možné za porušení zákona uložit trest až šesti týdnů odnětí 
svobody. Častá je též právní úprava mimořádných situací, které mohou během pořádání sbírky 
nastat. Jedná se například o stavy, kdy je třeba změnit účel sbírky (například v případě, kdy již 
nebude možné původní účel sbírky splnit), způsob naložení s výtěžkem sbírky (například 
v případě kdy dojde k odejmutí povolení) nebo v případě neoprávněného pořádání sbírky. 

Srovnávací tabulka 

 Slovensko Dolní Rakousy Horní Rakousy Durynsko 

Povolovací 
princip 

Registrace 
sbírky do 
veřejného 
registru 

Povolovací 
princip 

Povolovací 
princip 

Povolovací 
princip 

Příslušný orgán Okresní úřad, 
Ministerstvo 
vnitra 

Obec, 
regionální úřad, 
spolková vláda 

Starosta, 
okresní správní 
úřady nebo 
spolková vláda 

Místní, 
regionální nebo 
státní orgány 

                                                      
19 Zde je třeba dodat, že centrální dozorový úřad státu Porýní-Falc (Aufsichts und Dienstleistungsdirektion) nemá za úkol 
pouze výkon kontroly a monitoringu v oblasti veřejných sbírek. Jeho záběr je výrazně širší, zahrnuje řadu činností, například 
i kontrolu oblastí jako je školství, zemědělství, vinařství či obchodní právo. O nás, Centrální dozorový úřad státu Porýní-Falc 
(Aufsichts und Dienstleistungsdirektion). [cit. 9.4.2019] Dostupné z https://add.rlp.de/de/ueber-uns/ 
20 Státní kontrola, Německý centrální institut pro sociální otázky (Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen). [cit. 2. 4. 
2019] Dostupné z https://www.dzi.de/spenderberatung/spendenwesen/zum-thema-transparenz/staatliche-kontrolle/ 
21 Zákazy pořádání sbírek i Porýní- Falc – tiskové zprávy Centrálního dohledového úřadu. [cit. 9. 4. 2019] Dostupné z 
https://add.rlp.de/de/themen/staat-und-gesellschaft/ordnung/sammlungen/ 
22 Státní kontrola, Německý centrální institut pro sociální otázky (Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen). [cit. 2. 4. 
2019] Dostupné z https://www.dzi.de/spenderberatung/spendenwesen/zum-thema-transparenz/staatliche-kontrolle/ 

file:///C:/Users/novakovam/Desktop/O%20nás,%20Centrální%20dozorový%20úřad%20státu%20Porýní-Falc%20(Aufsichts%20und%20Dienstleistungsdirektion).%20%5bcit.%209.4.2019%5d%20Dostupné%20z%20https:/add.rlp.de/de/ueber-uns/
file:///C:/Users/novakovam/Desktop/O%20nás,%20Centrální%20dozorový%20úřad%20státu%20Porýní-Falc%20(Aufsichts%20und%20Dienstleistungsdirektion).%20%5bcit.%209.4.2019%5d%20Dostupné%20z%20https:/add.rlp.de/de/ueber-uns/
https://www.dzi.de/spenderberatung/spendenwesen/zum-thema-transparenz/staatliche-kontrolle/
https://add.rlp.de/de/themen/staat-und-gesellschaft/ordnung/sammlungen/
https://www.dzi.de/spenderberatung/spendenwesen/zum-thema-transparenz/staatliche-kontrolle/
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 Slovensko Dolní Rakousy Horní Rakousy Durynsko 

Povolené 
náklady sbírky 

Náklady sbírky 
nesmí 
přesáhnout 25 
% hrubého 
výnosu 

Není upraveno Přiměřená část 
prostředků 
může být 
použita na 
pokrytí nákladů 
spojených 
s pořádáním 
sbírky 

Alespoň ¼ 
prodejní ceny 
nebo odměny 
musí být využita 
na charitativní 
nebo 
dobročinné 
účely 

Reporting  Předběžná 
zpráva 

 Závěrečná 
zpráva 

Informování 
úřadů o 
výsledcích 
sbírky  

Zpráva o 
výsledcích 
sbírky 

Zpráva o 
výsledcích 
sbírky 

Mimořádné 
situace  

Předčasné 
ukončení sbírky 

Možnost učinit 
nezbytná 
opatření 
k nápravě, 
zakázat 
pokračování 
výběru 
prostředků a 
vydat veřejné 
varování 

Možnost 
odvolání 
povolení 

 Možnost 
jmenování 
externího 
správce 

 Úprava změny 
účelu sbírky 

Příklady 
specifické 
úpravy 

 Podrobná 
úprava 
jednotlivých 
způsobů 
pořádání 
sbírek 

 Potřeba 
souhlasného 
stanoviska 
Ministerstva 
zahraničních 
věcí pro 
pořádání 
sbírky, jejíž 
výtěžek má 
být užit 
v zahraničí 

 V žádosti je 
třeba uvést, 
jestli a jaké 
odměny získají 
osoby, které 
prostředky 
vybírají, údaj 
uvede i 
příslušný 
orgán 
v povolení 

 Výběrem 
prostředků 
mohou být 
pověřeny 
pouze velmi 
důvěryhodné 
a spolehlivé 
osoby 

 Institut 
důvěryhodné 
osoby 

 Možnost 
úřadů omezit 
dobu trvání 
sbírky na dobu 
přiměřenou 
pro naplnění 
účelu sbírky. 

 

 Zapojení 
mladistvých 
do výběru 
prostředků 

 Možnost 
regulovat 
počet sbírek, 
je-li více 
obdobných  

 Úprava 
vymezených 
typů sbírek, 
které 
nepodléhají 
povinnosti 
získat povolení 
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 Slovensko Dolní Rakousy Horní Rakousy Durynsko 

Sankce Pokuta 100 - 
1.000 Euro 

Pokuta do výše 
220 Euro nebo 
trest odnětí 
svobody v délce 
až 6 týdnů 

Pokuta až do 
výše 2.200 Euro 

Pokuta až do 
výše 5.000 Euro 

 

Rozdíly v právní úpravě 
Asi nejzjevnější rozdíl v úpravách souvisí s ústavněprávním uspořádáním zkoumaných zemí. 
Zatímco Německo a Rakousko jsou federacemi, ve kterých pravomoc upravovat problematiku 
pořádání veřejných sbírek mají jednotlivé spolkové státy, Slovensko je unitárním státem, 
ve kterém zákon upravuje problematiku pro celé území. V Rakousku a v Německu je tudíž 
svébytných právních úprav celá řada, zatímco na Slovensku je úprava pouze jedna. 

Co se týče přístupu k úpravě, německá a rakouská úprava se značně odlišují od té slovenské. 
Na rozdíl od Slovenska užívají spíše starší zákony, zatímco na Slovensku existuje relativně nová 
komplexní právní úprava. Slovenský zákon o veřejných sbírkách byl přijat roku 2014 a doposud 
neprošel žádnou novelizací. Naproti tomu zákony užívané k regulaci v Rakousku a Německu 
obvykle pocházejí z 60. a 70. let, výjimku v tomto ohledu tvoří právní úprava v Korutanech 
(1984), Horních Rakousech (1996) a Durynsku (1995). 

Slovenský zákon vznikl mimo jiné v reakci na proces digitalizace, bere v potaz nové 
technologie a zohledňuje nové postupy při pořádání veřejných sbírek. Co se týče obsahu, 
slovenský zákon jde cestou přesné až kazuistické regulace. Výhodou této úpravy je vysoká 
míra právní jistoty, kdy se adresáti normy přesně dozví svá práva a povinnosti. Rakouské a 
německé normy jsou naproti tomu spíše obecné, postrádají často bližší upřesnění a adresáti 
norem jsou tak odkázáni na obsah rozhodnutí příslušných orgánů nebo na judikaturu či 
existující praxi.  

V Německu platí specifická právní úprava pro pořádání veřejných sbírek již jen ve třech 
spolkových zemích. V ostatních státech byly po roce 1998 tyto normy zrušeny23 často 
s odkazem na snahu snížit byrokracii. Pořadatelé sbírek ve spolkových státech bez regulace 
musejí brát nadále v potaz obecné normy trestního práva.  

Právní úprava v Dolních a Horních Rakousech, v Durynsku a Porýní-Falc se od sebe sice 
v detailech značně liší, přesto přístup zákonodárce k problematice byl ve svém duchu 
obdobný. I přesto, že se systém právní úpravy ve spolkové zemi Porýní-Falc příliš neliší 
například od durynské úpravy, systém v této zemi je vyzdvihován nikoli pro legislativní kvality, 
ale pro odlišnou organizaci práce úřadu a srozumitelnou komunikaci navenek s veřejností. 

 

                                                      
23 Státní kontrola, Německý centrální institut pro sociální otázky (Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen). [cit. 2. 4. 
2019] Dostupné z https://www.dzi.de/spenderberatung/spendenwesen/zum-thema-transparenz/staatliche-kontrolle/ 

https://www.dzi.de/spenderberatung/spendenwesen/zum-thema-transparenz/staatliche-kontrolle/
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