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Protokol o kontrole 1. průběžného vyúčtování veřejné sbírky 
 
Kontrolní orgán: 
odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „kontrolní orgán“) 
 
Kontrolující: 
Bc. Jana Kukačková, DiS., referentka odvolacích agend kontrolního orgánu 
 
Pravomoc k výkonu kontroly: 

• § 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen 
„kontrolní řád“) 

• § 24 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů 
(zákon o veřejných sbírkách), v platném znění (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“) 

 
Kontrolovaná osoba: 
Pomáháme útulkům z.s. 
IČO: 09439889, 
se sídlem Loosova 990/24, 149 00 Praha 4 – Háje 
(dále jen „kontrolovaná osoba“) 
 
Předmět kontroly: 
1. průběžné vyúčtování veřejné sbírky za období od 23.07.2021 do 31.12.2021, konané 
kontrolovanou osobou na základě osvědčení kontrolního orgánu ze dne 21.07.2021, čj. 
MHMP/1093296/2021, pod sp. zn. S-MHMP/1090329/2021, v období od 23.07.2021 na dobu 
neurčitou, za účelem získání peněžitých příspěvků na: 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Odbor daní, poplatků a cen 
Oddělení odvolacích agend 
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1. úhrada nákladů na veterinární péči pro zvířata, protiparazitární ošetření, léky, nákup 
krmiva, steliva, misek, nákup hygienických a desinfekčních prostředků, nákup 
odchytové techniky a vybavení, polystyrénových boudiček, škrabadel, polic a wc pro 
kočky, 

2.  úhrada kastračního programu koček, včetně úhrady související veterinární péče, 
3. úhrada pronájmu prostor za účelem pořádání osvětové činnosti, úhrady nákladů na tisk  

a distribuci odborných publikací a letáků, týkajících se osvětové a poradenské činnosti 
pro veřejnost v oblasti ochrany zvířat a jejich welfare, 

4. finanční podpora ostatním právnickým osobám, tj. útulkům / dočáskám / depozitům / 
azylům, a to na náklady spojené s péčí o zvířata v České republice (veterinární péči pro 
zvířata, protiparazitární ošetření, léky, nákup krmiva, steliva, misek, nákup 
hygienických a desinfekčních prostředků, nákup odchytové techniky a vybavení, 
polystyrénových boudiček, škrabadel, polic a wc pro kočky, kastrační program koček, 
včetně úhrady související veterinární péče). 

 
Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena, a den provedení tohoto úkonu: 
Kontrola byla zahájena dne 23.02.2022, doručením oznámení o zahájení kontroly 1. průběžného 
vyúčtování veřejné sbírky ze dne 17.02.2022, čj. MHMP/300279/2022. 
 
Kontrolní zjištění: 
Získávání peněžitých příspěvků na veřejnou sbírku za období od 23.07.2021 do 31.12.2021 bylo 
prováděno na území celé České republiky způsobem podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) 
zákona o veřejných sbírkách, tj. shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním 
bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání 
sbírky, tj. na účtu č. 2602014740/2010 zřízeném u Fio banky, a.s., dále podle ustanovení § 9 
odst. 1 písm. d) zákona o veřejných sbírkách, tj. prodejem předmětů, jestliže je příspěvek 
zahrnut v jejich ceně (výše příspěvku do sbírky je 75 % z prodejní ceny). 
 
1. průběžné vyúčtování bylo ke kontrole předloženo v zákonném termínu dne 07.02.2022. 
 
Z doložené dokumentace vyúčtování veřejné sbírky, tj. z výpisů ze sbírkového bankovního účtu 
č. 2602014740/2010, vyplývá následující výsledek: 
 
Hrubý výtěžek                                                                                                       176 315,00 Kč 
 vlastní vklad 100,00 Kč 

  
Náklady spojené s konáním sbírky                                                                                18,00 Kč                     
  
Čistý výtěžek                                                                                                           176 297,00 Kč 
  
Použití čistého výtěžku                                                                                                     108 998 ,00 Kč 
  
Zůstatek čistého výtěžku k dalšímu použití                                                                               67 299,00 Kč                                                
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Zůstatek na bankovním účtu ke dni 31.12.2021      67 299,00 Kč 
 
Hrubý výtěžek veřejné sbírky byl získán příspěvky na bankovní účet (24 893,00 Kč) a prodejem 
předmětů (151 322,00 Kč). 
 
Náklady představovaly poplatek na bankovním účtu ve výši 18,00 Kč 
 
Čistý výtěžek byl v tomto období konání veřejné sbírky použit na úhradu nákladů na veterinární 
péči pro zvířata, dále na nákup polystyrénových boudiček aj., na podporu právnickým osobám 
Katy z.s., Dobré ruce, z.s. a Liga na ochranu zvířat MO Kutná Hora na náklady spojené s péčí  
o psi v celkové výši 108 998,00 Kč (viz faktury č. 2021000310,2021000324,216180811,37/4, 
2021000036,218993875,225141991,2021000458,226327941,2021000700,226743686, a další)  
 
Závěr: 
Veřejná sbírka konaná kontrolovanou osobou je prováděna v souladu s vydaným osvědčením 
kontrolního orgánu ze dne 21.07.2021, čj. MHMP/1093296/2021, pod sp. zn.  
S-MHMP/1090329/2021. 1. průběžné vyúčtování této sbírky bylo předloženo ke kontrole  
ve smyslu ustanovení § 24 zákona o veřejných sbírkách. 
 
Provedenou kontrolou předložené dokumentace 1. průběžného vyúčtování této sbírky 
nebyly shledány žádné nedostatky a vyúčtování se schvaluje. 
 
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole: 
Poslední kontrolní úkon byl proveden dne 02.03.2022 založením zkontrolovaných podkladů 
předložených ke kontrole. 
 
Poučení: 
Kontrolovaná osoba může dle § 13 kontrolního řádu podat proti kontrolnímu zjištění 
uvedenému v protokolu o kontrole námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu  
o kontrole. Námitky se podávají kontrolnímu orgánu písemně, musí z nich být zřejmé,  
proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu  
s tímto kontrolním zjištěním. 
 
Kontrolu provedla: 
 
 
 
 
Bc. Jana Kukačková, DiS. 
referentka odvolacích agend kontrolního orgánu 
 
podepsáno elektronicky 
 
V Praze dne 02.03.2022 
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