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Protokol o kontrole 2. vyúčtování
Kontrolní orgán:
Magistrát hl. m. Prahy, Odbor daní, poplatků a cen
Kontrolující:
Bc. Jan Stach, referent oddělení odvolacích agend
Pravomoc k výkonu kontroly:
§ 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, § 24 odst. 1 zákona
č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných
sbírkách), v platném znění
Kontrolovaná osoba:
Nadace Sirius
IČO: 28418808
Všehrdova 560/2
118 00 Praha 1
Předmět kontroly:
Kontrola 2. průběžného vyúčtování veřejné sbírky za období od 1. 7. 2108 do 30. 6. 2019,
konané nadací Nadace Sirius, IČ: 28418808, Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1 (dále jen
„kontrolovaná osoba“), na základě osvědčení kontrolního orgánu S-MHMP 836092/2017,
č. j. 946950/2017, ze dne 8. 6. 2017 za účelem získání peněžitých příspěvků na podporu potřeb
dětí do 18 let věku skrze dárcovské portály, kde budou příběhy jednotlivých dětí uvedeny,
a pomoc bude poskytnuta v následujících oblastech:
• sportovní a vzdělávací pomůcky pro děti (např. výbava pro školáky, školní potřeby,
oblečení a obuv pro konkrétní sport, hudební nástroje, sportovní vybavení pro děti
se ZP),
• zájmové a vzdělávací aktivity (např. doučování, zájmové kroužky, sportovní a zájmové
tábory, soustředění),
• zdravotní pomoc (pomůcky, nadstandardní léčba nebo léky, asistent, odlehčovací
služby),
• pomoc rodinám s dětmi v nouzi (základní výbava pro dítě, kauce na nájem).
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Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena, a den, kdy byl tento úkon proveden:
Kontrola byla zahájena dne 30. 10. 2019 doručením oznámení o zahájení kontroly č. j. MHMP
1980495/2019 ze dne 4. 10. 2019 kontrolované osobě.
Kontrolní zjištění:
Hrubý výtěžek

12 063 566,32 Kč

Náklady spojené s konáním sbírky (0,01 %)

300,00 Kč

Čistý výtěžek

12 063 266,32 Kč

Nevyužitý čistý výtěžek z minula

796 409,32 Kč

Čistý výtěžek k použití

12 859 675,64 Kč

Použití čistého výtěžku

11 614 433,74 Kč

Čistý výtěžek k dalšímu použití

1 245 241,90 Kč

Zůstatek na bankovním účtu k 30. 6. 2019

1 245 241,90 Kč

Hrubý výtěžek byl získán příspěvky na sbírkový účet (12 057 683,77 Kč) a kladnými
bankovními úroky (5 882,55 Kč).
Náklady spojené s konáním veřejné sbírky představovaly bankovní poplatky (300,00 Kč).
Čistý výtěžek veřejné sbírky byl ve sledovaném období využit v souladu s účelem veřejné
sbírky jako finanční příspěvek na podporu potřeb dětí do 18 let věku. Konkrétně se jedná
o podporu 722 jednotlivých dětských příběhů v celkové výši 11 614 433,74 Kč, jejichž výčet
včetně čísel faktur a částek je uveden v příloze tohoto protokolu.
Vyúčtování veřejné sbírky bylo právnickou osobou ke kontrole předloženo dne 17. 9. 2019.
Provedenou kontrolou předložené dokumentace průběžného vyúčtování této sbírky nebyly
shledány žádné nedostatky a průběžné vyúčtování se schvaluje.
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole:
Poslední kontrolní úkon byl proveden dne 8. 10. 2019 založením dodatečně dodaných podkladů.
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 provedl:
Datum vyhotovení:

Bc. Jan Stach
podepsáno elektronicky
12. 11. 2019

Přílohy:
1. Přehled použití čistého výtěžku
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