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Osvědčení 
 
Odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hlavního města Prahy osvědčuje , podle ustanovení § 4 
zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných 
sbírkách), v platném znění (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“), právnické osobě 
 
Nadace VIA, IČO: 673 60 114, se sídlem Dejvická 306/9, Dejvice, 160 00 Praha 6, 
 
že přijal dne 24.3.2020 oznámení o konání veřejné sbírky, doplněné dne 25.3.2020 za účelem 
získání peněžitých příspěvků na finanční pomoc a podporu nemocnic v České republice 
v přípravě, boji a zmírnění dopadů epidemie Covid-19. Výtěžek sbírky bude rozdělen mezi 
nemocnice pečující o nejtěžší případy tohoto onemocnění a je určen na nákup ochranných 
prostředků pro zdravotníky a další nemocniční personál, vybavení prostor pro pacienty, 
pokrytí zvýšených personálních nákladů a další nutné výdaje spojené s  chodem nemocnic 
během epidemie koronaviru. 
 
 
Veřejnou sbírku lze konat na území celé České republiky od 27.3.2020 na dobu neurčitou. 
 
 
Veřejná sbírka bude prováděna  

- způsobem podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných sbírkách, tj. shromažďováním 
příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento 
účel u banky, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky (účet č. 
9999552222/0800 zřízený u České spořitelny, a.s.); 
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- způsobem podle § 9 odst. 1 písm. f) zákona o veřejných sbírkách, tj. dárcovskými 
textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení. 
 
 

 
 
 
Mgr. Bc. Hana Svobodová 
vedoucí oddělení odvolacích agend 
 
podepsáno elektronicky 
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