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Osvědčení 
 
Odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hlavního města Prahy osvědčuje, podle ustanovení § 4 
zákona č. 117/2001 Sb., zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o 
veřejných sbírkách), v platném znění (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“), právnické osobě 
 
Cesta za snem, z.s., IČO 22712950, se sídlem José Martího 269/31, 162 00 Praha 6 – Veleslavín,  
 
že přijal dne 14. 5. 2021 oznámení o konání veřejné sbírky, následně doplněné dne 24. 5. 2021. 
Veřejná sbírka je konána za účelem získání peněžních prostředků na  
 
PODPORU JENOTLIVCŮ 
Podpora handicapovaných   

1. přímá finanční podpora za účelem nákupu potřebných pomůcek na zabezpečení zdravotní 
péče a rehabilitace, zdravotnických, kompenzačních či sportovních pomůcek, IT 
vybavení a ostatních věcí nutných pro zvládání každodenního života se znevýhodněním 

 
Podpora seniorů a osob se sníženou mobilitou  

1. přímá finanční podpora za účelem nákupu potřebných pomůcek na zabezpečení zdravotní 
péče a rehabilitace, zdravotnických, kompenzačních či sportovních pomůcek, IT 
vybavení a ostatních věcí nutných pro zvládání každodenního života se znevýhodněním 

2. nákupem a darováním potřebných pomůcek na zabezpečení zdravotní péče a rehabilitace, 
zdravotnických, kompenzačních či sportovních pomůcek, IT vybavení a ostatních věcí 
nutných pro zvládání každodenního života se znevýhodněním  
 

 
 
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Odbor daní, poplatků a cen 
Oddělení odvolacích agend 

*MHMPXPG3QSWX* 
MHMPXPG3QSWX 

mailto:posta@praha.eu


2/2  

Podpora sociálně slabých jednotlivců či rodin  
1. přímá finanční podpora na zabezpečení zdravotní péče a rehabilitace, zdravotnických či 

sportovních pomůcek a aktivit, IT vybavení, školní aktivity 
2. nákupem a darováním zdravotnických či sportovních pomůcek, IT vybavení 

 
 
PODPORU PRÁVNICKÝCH OSOB  
poskytujícím zdravotní, sociální a sportovní služby znevýhodněným skupinám obyvatel, např. 
dětské domovy, domovy pro seniory, sportovní centra atp. 

1. přímá finanční podpora na pořízení vybavení pro hendikepované, seniory, osoby se 
sníženou mobilitou 

2. nákupem a darováním zdravotnických či sportovních pomůcek pro hendikepované, 
seniory či osoby se sníženou mobilitou 

 
 
Veřejnou sbírku lze konat na území České republiky na dobu neurčitou, a to od 14. 6. 2021. 
 
 
Veřejná sbírka bude prováděna způsobem dle ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných 
sbírkách, 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. 111048111/2010, Fio banka, a.s.), dále dle ust. § 9 odst. 1 písm. d) zákona o veřejných sbírkách, 
tj. prodejem předmětů, v jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně (výše příspěvku bude 
představovat 100% z prodejní ceny předmětu), dále dle ust. § 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 představovat 100% z prodejní ceny vstupenky), dále dle 
ust. § 9 odst. 1 písm. f) zákona o veřejných sbírkách, tj. dárcovskými textovými zprávami 
prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení a dále dle ust. § 9 odst. 1 písm. g) zákona 
o veřejných sbírkách, tj. složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou. 
 
 
 
 
 
Mgr. Bc. Hana Svobodová, (DPC) 
vedoucí oddělení odvolacích agend 
podepsáno elektronicky  
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