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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
Nedoklubko z.s., IČO 26596784, se sídlem V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice,
že přijal dne 18. 5. 2020 oznámení o konání veřejné sbírky, následně doplněné dne 25. 5.
2020, za účelem získání peněžních prostředků na realizaci projektů na podporu rodin předčasně
narozených dětí – Mámy pro mámy, Miminka do dlaně, Evropské standardy péče o
novorozence, včetně zvýšení povědomí veřejnosti o problematice předčasných porodů,
prevence, edukace, poradenství; dále na odměny a cestovní náklady lektorů a dalších odborných
externistů v rámci edukační a osvětové činnosti a dále na pořádání workshopů - např. úhrada
pronájmů konferenčních místností, nákup materiálu a tisk informačních letáků.
Veřejnou sbírku lze konat na území celé České republiky od 7.6.2020 na dobu neurčitou.
Veřejná sbírka bude prováděna způsobem dle ust. § 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. 2801807073/2010 Fio banka, a.s.), dále dle ust. § 9 odst. 1 písm. c) zákona o veřejných
sbírkách, tj. pokladničkami; při konání veřejné sbírky pokladničkami je pořadatel sbírky
povinen postupovat v souladu s ust. § 11 zákona o veřejných sbírkách, dále dle ust. § 9 odst. 1
písm. d), tj. prodejem předmětů, v jejichž ceně je příspěvek zahrnut (výše příspěvku do sbírky
bude 20 % 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
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ceně vstupenek (výše příspěvku do sbírky bude 20 % 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 odd. odvolacích agend
podepsáno elektronicky
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