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Rozhodnutí 
 
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor legislativy a vnitřních věcí, příslušný podle ustanovení § 9 odst. 2 
zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, v platném znění (dále jen „zákon o VS“) podle zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodl na žádost právnické osoby Diecézní charita České 
Budějovice se sídlem Kanovnická 404/18, České Budějovice, IČO 450 18 316 o možnosti konat sbírku jiným 
způsobem než uvedeným v § 9 odst. 1 zákona o VS ze dne 29. 11. 2022, takto:  
 
Žádosti Diecézní charity České Budějovice o možnosti konat veřejnou sbírku prostřednictvím platební brány 
GP webpay, kterou zprostředkovává Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 
140 00 Praha 4 (dále jen „provozovatel“), kdy příspěvky poskytnuté uvedenou platební metodou budou 
přijímány od 1. 12. 2022 na zvláštní bankovní účet provozovatele a následně budou v pracovních dnech 
připisovány na sbírkový bankovní účet pořadatele veřejné sbírky, tedy konat veřejnou sbírku jiným způsobem 
než uvedeným v § 9 odst. 1 zákona o VS se   v y h o v u j e. 
 
Veřejná sbírka konaná výše uvedenou Diecézní charitou za účelem shromažďování finančních prostředků na 
pomoc lidem v nouzi nacházejícím se na území České republiky, kteří nejsou schopni si v tíživé životní situaci 
sami pomoci, především za účelem zajištění základních životních potřeb a za účelem řešení tíživé sociální 
situace, jejíž oznámení bylo krajským úřadem přijato dne 29. 7. 2021 a přijetí oznámení bylo potvrzeno 
osvědčením č.j.  KUJCK 85741/2021 ze dne 29. 7. 2021, bude konána prostřednictvím platební brány GP 
webpay za těchto podmínek:  

1. Diecézní charita České Budějovice zřídí na portálu GP webpay sbírkovou kampaň, kde bude 
ocitován účel veřejné sbírky s odkazem na osvědčení veřejné sbírky krajským úřadem  

1. Z každého přijatého příspěvku bude odečten poplatek za jeho zprostředkování ve výši dle 
aktuálního sazebníku provozovatele a do hrubého výtěžku veřejné sbírky bude odvedena 
částka ponížená o tento poplatek. Poplatek za zprostředkování příspěvku není součástí 
nákladů spojených s konáním veřejné sbírky. 
 
 

Odůvodnění 

Dne 29. 11. 2022 krajský úřad přijal oznámení výše uvedené Diecézní charity o konání veřejné sbírky též 
prostřednictvím platební brány GP webpay. Jelikož tento druh sbírání není uveden v ustanovení § 9 odst. 1 
zákona o VS, jedná se tak o konání sbírky jiným způsobem než uvedeným v odstavci 1, o kterém však musí 
krajský úřad dle ustanovení § 9 odst. 2 zákona o VS rozhodnout.  
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Krajský úřad posoudil v souladu s ust. § 9 odst. 2 zákona o VS navrhovaný jiný způsob konání sbírky 
z hlediska transparentnosti získávání příspěvků do sbírky, zabezpečení jejich využití a dále též z hlediska 
souladu s jinými právními předpisy a veřejným pořádkem.         
 
Popsaný způsob konání veřejné sbírky shledal krajský úřad v souladu s právními předpisy a veřejným 
pořádkem. Platební bránu Charity Česká republika mohou využívat výhradně subjekty sdružené v Charitě 
Česká republika, tedy jednotlivé diecézní, oblastní, městské či farní charity. Platební brána GP webpay figuruje 
pouze jako zprostředkovatel, který na základě smlouvy s konkrétním příjemcem – Diecézní charitou České 
Budějovice zajistí přijetí příspěvku z platební brány GP webpay, kde bude mít společnost zřízenou kampaň za 
účelem shromažďování finančních prostředků na pomoc lidem v nouzi nacházejícím se na území České 
republiky, kteří nejsou schopni si v tíživé životní situaci sami pomoci, především za účelem zajištění základních 
životních potřeb a za účelem řešení tíživé sociální situace. Pro vyúčtování veřejné sbírky je hrubým výtěžkem 
výše příspěvku ponížená o cca 1,5 %, (podle typu platby, záleží na tom, zda jde o platbu kartou či QR platbu, 
zda je to karta debetní, kreditní, z jaké banky atd.) aniž má tato skutečnost vliv na vydání potvrzení o daru 
přispěvatelům pro účely daňových úlev, které může být Diecézní charitou vystaveno na celý příspěvek. 
Popsané skutečnosti zároveň garantují zabezpečení využití příspěvků a umožňují následnou kontrolu ze strany 
krajského úřadu, neboť všechny platby kartou i QR platby jsou evidovány v rámci CMS sítě charitních webů 
v administraci admin přístupu, pro konkrétní organizace a cílové účty pak v administraci konkrétních webů 
a také systému Pays, kde je přehled všech plateb z platební brány v rámci celé charitní sítě, je tedy možné 
platby zpětně dohledat. Platební brána je jedna pro celou charitní síť.  
 
        S ohledem na výše uvedené krajský úřad rozhodl, že výše uvedená Diecézní charita může konat sbírku 
i jiným způsobem, než jsou uvedeny v § 9 odst. 1 zákona o VS, a to tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 
rozhodnutí.    

 

 

Poučení o odvolání 

 
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení (doručení). O odvolání 
rozhoduje Ministerstvo vnitra České republiky, odvolání se podává prostřednictvím Krajského úřadu 
Jihočeského kraje. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Markéta Procházková       
vedoucí odboru 
(podepsáno elektronicky) 
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