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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
Pozdrav od Ježíška, s.r.o., IČO 09472428, se sídlem Rostovská 314/14, 101 00 Praha 10,
že přijal dne 6 10. 2020 oznámení o konání veřejné sbírky, následně doplněné dne 9. 10. 2020
za účelem získání peněžních příspěvků pro organizaci Fond ohrožených dětí, jejíž výtěžek bude
použit na servisní výdaje a zajištění potřeb dětí (nákup vybavení, hraček, učebnic, apod.) v
zařízeních Klokánek po celé České republice.
Veřejnou sbírku lze konat na území celé České republiky na dobu neurčitou. Veřejná sbírka
může být zahájena dnem následujícím po dni doručení osvědčení; dříve nesmí být sbírka zahájena
ani propagována.
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. 2701879352/2010 Fio banka, a.s.).
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