
Zápis o rozpe četění pokladni čky 

(ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 117/2001 Sb., o ve řejných sbírkách a o zm ěně 
některých zákon ů, ve znění pozd ějších p ředpis ů) 

Městský ú řad Telč, nám. Zachariáše z  Hradce č. 10, 588 56 Telč, IČ 00286745 pověřil svoji 
pracovnici ……………………………., OP …………, bytem …………………………… … 

Oznamovatel  sbírky …………………………………, se sídlem …………………………………...,  
IČ …………. na základ ě plné moci pov ěřil pana(-í) …………………………………………….,  
OP ………….., bytem ………………………………………………………………………………. 

k rozpečetění pokladniček sbírkové akce (název) ……………………………………………….  
dle osvědčení veřejné sbírky vydaného Krajským úřadem ……………………………………  
pod č.j. ……………….. ze dne ................................................ 

1. Pověření zástupci potvrzují, že si navzájem prokázali svoji totožnost. 

2. Rozpečetěno bylo celkem ……  (slovy ……………………) přenosných pokladniček 
označených čísly ………………..  

3. Ke každé z pokladniček byla vyplněna výčetka (všechny vyplněné výčetky jsou přílohou 
tohoto zápisu). 

4. Výnos ze všech rozpečetěných pokladniček (součet všech výčetek) činí: 
………………… Kč (slovy …………………………………………………………. korun českých) 

5. Celý výnos za pořadatele sbírky převzal: …………………………………………………………. 

6. Výše uvedená hotovost (celý výnos z rozpečetěných pokladniček) bude neprodleně vložena 
zástupcem oznamovatele sbírky na zvláštní bankovní účet zřízený k veřejné sbírce. 

Zápis o rozpečetění byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží zástupci obou stran po 
jednom vyhotovení. 

V Telči  dne ............................... 

...............................................                                              ............................................. 

     (za Městský ú řad Telč)                                                   (za oznamovatele sbírky)  

 



 

Poučení 

 

Ve smyslu § 11 zák. č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách v platném znění: 

  (3) Otevření pokladničky s uvedením data pracovního dne, místa a hodiny otevření musí právnická osoba oznámit nejméně 3 pracovní 
dny předem obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu pokladničku umístila. Otevření putovní pokladničky se oznamuje obecnímu 
úřadu, v jehož správním obvodu má právnická osoba konající sbírku sídlo. 

 (4) Otevření pokladničky musí být přítomni oprávněný zástupce právnické osoby a 1 zaměstnanec obce zařazený do obecního úřadu. 
Koná-li sbírku obec, musí být přítomni 3 zástupci obce, z nichž 1 je zaměstnancem obce zařazeným do obecního úřadu; jde-li o sbírku 
kraje, 3 zástupci kraje, z nichž 1 je zaměstnancem kraje zařazeným do krajského úřadu; zástupci si navzájem prokážou svoji totožnost. 
V zápise o provedeném otevření pokladničky potvrdí svými podpisy výši finanční částky vyjmuté z pokladničky. Vyhotovený zápis je 
součástí dokladů předkládaných k provedení kontroly vyúčtování sbírky. 

 

Za nesplnění některé z povinností stanovených v § 11 zák. č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách v platném znění uloží krajský úřad 
právnické osobě pokutu až do výše 500.000,-- Kč. 

 

 


