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Vyřizuje / linka
Št.Jurech/236002567

Datum
20. 8. 2013

Věc: Osvědčení.
Magistrát hIavního města Prahy o s v ě d č n j e podle ustanovení 5 4 odst.1 zákona č.
117/2001 Sb., o veřejných sbírkách & o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách),
ve znění pozdějších předpisů, církevní právnické osobě Charita Česká republika, se sídlem
Vladislavova 1460/12, Praha 1, PSČ 110 00 Praha 1, IČO 70100969, že přijal dne 31. 7. 2013

o konání veřejné sbírky, doplněné dne 20.8.2013, kzískání peněžitých
příspěvků vrámci veřejné sbírky pro Českou regubliku na pomoc lidem vnouzi, vtíživých
životních situacích, těžce nemocným, lidem bez domova a bez přístřeší, opuštěným lidem, dětem
& matkám s dětmi, starým lidem, cílovým skupinám na území České republiky, které se octly
o zn á m e n i

v tísni ať už vlivem zdravotních, sociálních příčin nebo dopadem životních katastrof.
Veřejnou sbírku lze konat na území České republiky od 21. srgna 2013

na dobu

neurčitou.
Sbírka bude prováděna podle ustanovení 5 9 odst.1 písm.a) zákona č. 117/2001 Sb., o
veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění

pozdějších předpisů,

tj. shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním

bankovním účtu (& 23), zřízeném pro tento účel u banky, a to po dobu uvedenou V oznámení o
konání sbírky (účet č. 4466552210800 Česká spořitelna, a.s.), podle ustanovení 5 9 odst.1 písm.
b) citovaného zákona o veřejných sbírkách, tj. sběracími listinami, dále podle ustanovení 5 9
odstl písm. c) citovaného zákona o veřejných sbírkách, tj. pokladničkami (& 11 odst. 1-3),
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podle ustanovení 5 9 odst. 1 písm. d) citovaného zákona o veřqiných sbírkách, tj. prodejem
předmětů,jestlíže je příspěvek zahrnut v jejich ceně, dále podle ustanovení & 9 odst. 1 písm. e)

citovaného zákona o veřejných sbírkách, tj. prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo
sportovní vystoupení anebo jiné všeobecně přísmpné akce pořádané za účelem získání
příspěvku, jestliže je přispěvek zahrnut v ceně vstupenky, dále podle ustanovení & 9 odst. 1 písm.
f) citovaného zákona o

veřejných

sbírkách, tj.

dárcovskými

textovými zprávami

prostřednictvím telekomunikačním koncového zařízení a podle ustanovení 5 9 odst. 1 písm. g)
citovaného zákona () veřej ných sbírkách, tj. složením hotovosti du pokladny zřízené právnickou
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vedoucí oddělení odvolacích agend
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