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Osvědčení
Magistrát hlavního města Prahy o s v ě d č u j e podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č.
117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách),
ve znění pozdějších předpisů, právnické osobě:
Cesta za snem, z.s., se sídlem José Martího 269/31, PSČ 162 00, Praha 6 – Veleslavín, IČO
22712950,
že přijal dne 7. února 2019 o z n á m e n í o konání veřejné sbírky, k získání peněžitých
příspěvků na podporu handicapovaných osob, zejména držitelů průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Těmto osobám bude poukázána finanční podpora na zabezpečení zdravotní péče a
rehabilitace, nákup zdravotnických, kompenzačních či sportovních pomůcek, na zajištění
mobility (nákup a opravy dopravních prostředků), nákup IT vybavení, zajištění
odpovídajícího bezbariérového bydlení (rekonstrukce, nákup vybavení) a ostatní výdaje
nutné pro zvládání každodenního života s handicapem. Cílem této podpory je zlepšení
hybnosti, mobility, samostatnosti, fyzické kondice a následně i zdraví hendikepovaných
osob. Tím bude docházet ke zlepšení kvality života hendikepovaných a jejich zapojení do
společnosti.
Veřejnou sbírku lze konat na území České republiky od 20. února 2019 na dobu neurčitou.
Veřejná sbírka bude prováděna:
- 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.
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111048111/2010 Fio banka, a.s.), v souladu s ustanovením § 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.
- prodejem předmětů jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně (výše příspěvku bude činit 100
% z prodejní ceny předmětu) podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. d) zákona č. 117/2001 Sb., o
veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění
pozdějších předpisů. 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.
- prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné všeobecně
přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně
vstupenky (výše příspěvku bude činit vždy 100 % z prodejní ceny vstupenky) podle ustanovení
§ 9 odst. 1 písm. e) citovaného zákona o veřejných sbírkách. 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.
- složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou, podle ustanovení § 9 odst. 1
písm. g) citovaného zákona o veřejných sbírkách.
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