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Magistrát hlavního městaPrahy o svě d č u j e podle ustanovení § 4 zákonaě.
II7l200r Sb., o veřejných sbírkách a o změně někteých zákoni(zákon o veřejných sbírkách),

ve znění pozdějších předpisů, právnické osobě:

Fond Sidus, z.ú, se sídlem Primátorská 24ll40, PSČ 180 00, Praha 8 - Libeň, IČo 21591433,

žepřijal dne 19. srpna2015 ozná m ení okonáníveřejné sbírky, kzískánípeněži{ich
příspěvků na zajištoování pomoci zdravotně postženým osobám v proce§u léčby 

^
rehabilitace. Zajišťování pomoci ke zlepšení kvality jejich běžného života materiální,

íinanční a duševní pomocí (např. nákupem či úpravou potřebného vytravení, přímým
finančním darem, zajištěním terapeutické či lektorské pomoci).

Veřejnou sbírku lze konat naizemi České republiky od 19. září 2015 na dobu neurčitou.

S přihlédnutím ke skutečnosti, že v oznámení nebyly uvedeny důvody hodné zvláštního zřetele,

pro něž právnická osoba navrhuje zahájit sbirku ve lhůtě kratší než 30 dnů od přijetí oznámetrí,

bylo stanoveno zahájení veřejné sbírky ýše uvedeným dnem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1

zákonač, 1I1l200I Sb,, o veřejných sbírkách a o změně rrěkterych zákoni(zákon o veřejných

sbírkách), ve znéní pozdějších předpisů.
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Veřejná sbírka bude prováděna:

_ shromažd,ováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu (§ 23)

zíizenémpro tento účel u banky, a to po dobu uvedenou v oznámeni o konání sbírky (účet ě,

1566666156/0300 československá obchodní banka, a.s,), v souladu s ustanovením § 9 odst, 1

písm. a) zákonaó. t17200l Sb., o veřejných sbírkách a o změně někteýclr zákonů (zákon o

veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů,

- prodejem předmětů jestliže je příspěvek zahrnltv jejich ceně (výše příspěvku bude činit vždy

minimálně 2 Kě zprodejní ceny předmětu) podle ustanovení § 9 odst. 1 písm, d) zákona č,

1I1l200I Sb., o veřejných sbírkách a o změně někte4ých zákonů (zákon o veřejných sbírkách),

ve znění pozdějších předpisů. Sbírky prováděné prodejem předmětů, vjejichž ceněje zahrnut

příspěvek, se nesmějí konat vprostředcích veřejné dopravy a prostorách pro cestující, vjiných

veřejně přístupných prostorách je možno je konat jen se souhlasem jejich provozovatele nebo

rnajitele v souladu s ustanovením § 15 zákonaě.lnlz}Or Sb., o veřejných sbírkách,

_ dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím telekomunikaČního koncového zaŤÍzeni,

podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. f) citovaného zákona o veřejných sbirkách.
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