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Osvědčení 
 

Odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hlavního města Prahy osvědčuje, podle 
ustanovení § 4 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých 
zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
veřejných sbírkách“), právnické osobě 
 
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, se sídlem 
Bohuslava ze Švamberka 1686/4, Praha 4 – Nusle, IČO 27917169,   
 
že přijal dne 8.9.2015 oznámení o konání veřejné sbírky za účelem získání peněžitých 
příspěvků na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 
 
Veřejnou sbírku lze konat na území celé České republiky od 25.9.2015 na dobu 
neurčitou.   
 
S přihlédnutím ke skutečnosti, že v oznámení byly uvedeny důvody zvláštního zřetele 
hodné, pro něž právnická osoba navrhuje zahájit sbírku ve lhůtě kratší než 30 dnů od 
přijetí oznámení, bylo stanoveno zahájení sbírky ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 
zákona o veřejných sbírkách.      
 
 
 
 
 



Veřejná sbírka bude prováděna: 
 
- způsobem podle § 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 
(účet č. 1018155478/6100 zřízený u Equa bank a.s.) 

- způsobem podle § 9 odst. 1 písm. c) zákona o veřejných sbírkách, tj. pokladničkami; 
při provádění veřejné sbírky pokladničkami je pořadatel sbírky povinen postupovat 
v souladu s § 11 zákona o veřejných sbírkách 

- způsobem podle § 9 odst. 1 písm. d) zákona o veřejných sbírkách, tj. prodejem 
předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně (výše příspěvku bude činit min. 
30 % z prodejní ceny předmětu); při provádění sbírky prodejem předmětů je 
pořadatel sbírky povinen postupovat v souladu s ustanovením § 12 zákona o 
veřejných sbírkách a zároveň, dle § 15 zákona o veřejných sbírkách, nesmí být sbírka 
konána v prostředcích veřejné dopravy a prostorách pro cestující, v jiných veřejně 
přístupných prostorách je možno sbírku konat jen se souhlasem jejich provozovatele 
nebo majitele  

- způsobem podle § 9 odst. 1 písm. e) zákona o veřejných sbírkách, tj. prodejem 
vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné všeobecně 
přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, jestliže je příspěvek zahrnut 
v ceně vstupenek (výše příspěvku bude činit min. 50 % z prodejní ceny vstupenky); 
při provádění sbírky prodejem vstupenek je pořadatel sbírky povinen postupovat 
v souladu s ustanovením § 13 zákona o veřejných sbírkách a zároveň, dle § 15 zákona 
o veřejných sbírkách, nesmí být sbírka konána v prostředcích veřejné dopravy a 
prostorách pro cestující, v jiných veřejně přístupných prostorách je možno sbírku 
konat jen se souhlasem jejich provozovatele nebo majitele  

- způsobem podle § 9 odst. 1 písm. f) zákona o veřejných sbírkách, tj. dárcovskými 
textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení 
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