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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážená paní, 

dne 9. 4. 2020 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 2. 4. 2020, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

Prosila bych o následující informace, které se vážou k tomu, že mi stále chodí domů nevyžádaná korespondence 

od organizace Centrum Bazalka, o.p.s., která sídlí v Českých Budějovicích, kde mě zadají o zaslání financí 

a přikládají složenku. Zajímá mě, jak to, že organizace zná mojí přesnou adresu a jméno, na které mi tyto 

veřejné sbírky stále posílá? 

Chtěla bych se zeptat, kde se dozvím, jaké byly náklady sbírky a kolik peněz bylo na danou pomůcku nebo 

vybavení skutečně vybráno a kolik peněz bylo použito na něco jiného a na co?  

Dále bych se chtěla zeptat, zda a jak Krajský úřad ověřuje, že daná pomůcka nebo vybavení, na jehož pořízem 

jsou finance požadovány, slouží skutečně dítěti, které je zobrazeno na obrázku a jehož jméno a diagnóza je 

uvedena v textu? A zda a jakým způsobem Krajský úřad ověřuje, že je veřejná sbírka opravdu pro organizaci 

potřebná?  

Kdo nese náklady sbírky v případě sbírky, která je označena Zprávy z Bazalky 11/2019 12/2019 dvouměsíčník 

MK ČR E 20620, č. účtu 2800064730/2010. Loni mi byly ke konci roku zaslány i dva dopisy-,eden ze dne 11. 

prosince 2019, druhý ze dne 8. listopadu 2020, podepsané Ing. Vandou Polívkovou ředitelkou. Další žádosti mi 

chodí v průběhu roku. Zaráží mě, proč tato organizace musí finance shánět po důchodcích.  

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující: 

Centrum BAZALKA, o.p.s., se sídlem U Jeslí 198/3, České Budějovice, IČO 263 64 073 má povolenou veřejnou 

sbírku na vybavení a pomůcky pro stacionář poskytující sociální služby dětem a mládeži z Jihočeského 

kraje s těžkým mentálním a kombinovaným postižením, a to od 10. 1. 2015. Finanční prostředky vybírá na 

k tomuto účelu založený bankovní účet č. 7000017242/8040, pokladničkami, prodejem předmětů a vstupenek 

a také dárcovským SMS zprávami. Krajský úřad provádí každoročně kontrolu průběžného vyúčtování této 

sbírky, zaměřenou především na to, zda jsou vybrané prostředky používány na stanovený veřejně prospěšný 

účel a zda náklady sbírky nepřekročily zákonem stanovených 5 % hrubého výtěžku sbírky. 

Na základě oznámení občanů bylo v loňském roce zjištěno, že Centrum BAZALKA pořádá kampaně, kdy využívá 

databáze adres společnosti Information Group CZ, a.s. a prostřednictvím společnosti prodialog s.r.o. rozesílá 

letáčky na adresy lidí po celé republice, kteří již někdy v minulosti na podobný účel přispěli. Tyto kampaně však 

nebyly nezahrnuty do vyúčtování oznámené veřejné sbírky, neboť Centrum BAZALKA je považovalo za 
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tzv. „individuální dárcovství“, nikoliv za veřejnou sbírku.  Za toto pochybení byla Centru BAZALKA ve správním 

řízení uložena v únoru 2020 pokuta, a lze předpokládat, že pokud bude Centrum BAZALKA v budoucnosti takové 

kampaně nadále pořádat, budou doklady o nich předkládány ke kontrole v rámci veřejné sbírky.  

Centrum Bazalka je dle slov paní ředitelky Ing. Vandy Polívkové schopno každému jednotlivému dárci podat 

informaci o tom, jak bylo s jeho darem naloženo. Jistě zodpoví i otázky, zda dítě, které je zobrazeno na letáku 

je klientem Centra BAZALKA a zda konkrétní pomůcku obdrželo.  

Ze zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách plyne každému pořadateli sbírky povinnost seznámit veřejnost 

s konečným vyúčtováním sbírky a jejím využitím srovnatelným způsobem, jakým sbírku propagoval, a to bez 

zbytečného odkladu. 

Krajský úřad ze své činnosti ví, že veřejné sbírky jsou pro podobné organizace nedílnou a nezanedbatelnou 

součástí příjmů, bez které se v dnešní době již neobejdou. 

Krajský úřad neprověřuje, kterému z dětí slouží zakoupené pomůcky, dle stanoveného účelu sbírky, jsou tyto 

pomůcky zakoupeny, aby sloužily těm klientům Centra BAZALKA, kteří je ke zlepšení kvality svého života 

potřebují.  

Náklady kampaní hradilo Centrum BAZALKA ze získaných peněz, náklady veřejné sbírky rovněž hradí z peněz 

dárců, ale tato částka nesmí překročit 5 % hrubého výtěžku sbírky. 

 
S pozdravem 
 

 

 
Mgr. Petr Soukup       

vedoucí odboru 
 

 


