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Pomozte shromáždit co největší počet neplatných papírových 
padesátikorunových bankovek

Pravidla akce

Sběr neplatných papírových padesátikorunových bankovek bude probíhat od 1. 3. 2017 do 24. 
března 2017. Tato doba bude rovněž dobou sběru projektů a nápadů jak se shromážděnými 
prostředky naložit. Během tohoto období budou dárci moci odevzdávat bankovky místním 
koordinátorům akce ve sběrných místech. Konkrétní umístění sběrné nádoby a doba její 
přístupnosti budou uvedeny i na těchto webových stránkách v mapě sběrných míst. 

Svůj nápad či projekt bude moci přihlásit místní koordinátor a každý dárce. Dárce může 
vhodit lístek s popisem nápadu či projektu do sběrné nádoby pouze spolu s vhozením 
bankovky. Pokud bude chtít dárce spolurozhodovat o výběru projektů a nápadů musí spolu 
s bankovkou a případným nápadem vhodit do sběrné nádoby i lístek se svým emailem. Po 
konci sběru místní koordinátor vymění všechny shromážděné bankovky v nejbližší pobočce
ČNB za platné peníze a poté pozve dárce přihlášené k rozhodování na společné setkání a to 
prostřednictvím emailu do 30 dnů od konce sběru. Částka, kterou se podaří shromáždit, bude 
rozdělena tak, že 4 % (minimálně však částku rovnající se nákladům na cestu k výměně peněz 
a zpět) připadne místnímu koordinátorovi na pokrytí nákladů spojených s místní koordinací 
akce a 1 % obdrží celostátní koordinátoři na pokrytí nákladů spojených s celostátní koordinací 
akce. 



95 % vybraných prostředků bude rozděleno místním koordinátorem a přihlášenými dárci 
následovně:

Prostředky budou moci být použity na přihlášené nápady a projekty, případně k ulehčení 
realizace již probíhajících přihlášených projektů a činností. Pokud by shromážděné prostředky 
měly být v rámci projektů použity jako odměny, mzdy či platy, musí takovéto použití 
výslovně odsouhlasit většina dárců přihlášených do rozhodování. Rozhodovací proces bude 
probíhat dle počtu dárců, kteří se přihlásí do rozhodovacího procesu:

V případě přihlášení 1 dárce: 50 % místní koordinátor a 50 % dárce, 2-10 dárců: budou hlasy 
rozděleny poměrně tak, že 40 % hlasů připadne místnímu koordinátorovi a zbytek rovným 
dílem připadne dárcům (např.: přihlásí se 8 dárců: místní koordinátor bude mít 40 % a každý 
dárce 7,5 % hlasů), 11 a více dárců: 30 % připadne místnímu koordinátorovi a zbytek dárcům 

Pro rozhodnutí o shromážděných prostředcích bude nutná prostá většina hlasů přítomných 
účastníků setkání. V případě, že se k rozhodování přihlásí maximálně 20 dárců, bude se 
setkání konat za jejich fyzické přítomnosti a pokud se k rozhodování přihlásí více dárců, bude 
se setkání konat pomocí prostředků internetové komunikace. Pokud by rozpočty přihlášených 
projektů a nápadů byly nižší, než vybraná částka ponechá si nerozdělené prostředky místní 
koordinátor. Shromážděné prostředky budou moci být použity jak na jeden vybraný projekt 
tak i na více projektů. Dárci přihlášení do rozhodování budou mít právo podílet se i na 
realizaci vybraných projektů, včetně kontroly vynakládaných prostředků. Pokud se 
k rozhodování nepřihlásí žádný dárce, použije vybrané prostředky místní koordinátor na 
dobročinný účel, který do akce přihlásil, nikoliv však na mzdy, odměny či platy. 
Shromážděné prostředky a jejich využití bude uveřejněno na webových stránkách akce.




