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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 
 
Nadační fond Českého rozhlasu, IČO 26419068, se sídlem Vinohradská 1409/12, 120 00 
Praha 2,  
 
že přijal dne 1. 7. 2020 oznámení o konání veřejné sbírky, následně doplněné dne 2. 7. 2020 
a 3. 7. 2020, za účelem získání peněžních prostředků na pomoc seniorům z České republiky, a 
to především na zvýšení kvality života seniorů a zmírnění jejich sociální izolace 
prostřednictvím: 
1. podpory aktivizačních a volnočasových aktivit pro seniory 
2. pořízení dárků a vybavení pro osobní použití seniora, které nejsou součástí základních  
    činností sociálních a zdravotních služeb, jejichž je senior uživatelem 
3. pokrytí nákladů souvisejících se službami pro osoby pečující o seniory. 
 
 
Veřejnou sbírku lze konat na území celé České republiky na dobu neurčitou, a to od 1. 9. 
2020. 
 
 
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. 2222222222/0800 Česká spořitelna a.s.), a dále dle ust, § 9 odst. 1 písm. e) zákona o 
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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 do sbírky bude 50 % z prodejní ceny vstupenky).  

 
 
 
 
 
Mgr. Bc. Hana Svobodová, (DPC) 
Vedoucí odd. odvolacích agend 
podepsáno elektronicky  
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