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 Nadační fond 
 42 FS nadační fond 
 IČ: 071 62 171 
 Klimentská 1216/46 
 110 00  Praha 1 – Nové Město 
 
 v zastoupení: 
 22HLAV s.r.o. 
 IČ: 640 52 907 
 Všebořická 82/2 
 400 01  Ústín nad Labem – Bukov 
 
 
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.: 
      Ing. Petra Formanová/236 002 961 
Č. j.:  
MHMP 1576906/2019 Počet listů/příloh: 1/0 
Sp. zn.: Datum: 
S-MHMP  801680/2019  07.08.2019 
 
 
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 
 
42 FS nadační fond, IČ: 071 62 171, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1 – Nové 
Město,  
 
že přijal dne 30.04.2019 oznámení o konání veřejné sbírky, doplněné dne 19.05.2019,           
31.07.2019 a 07.08.2019, za účelem získání peněžitých příspěvků na přispění ke zlepšení a 
rozvoji kvality života lidí znevýhodněných pro svůj zdravotní a/nebo sociální stav a/nebo 
etnický původ, a to formou úhrady nákladů spojených s  uspokojováním jejich základních 
životních potřeb, poskytováním zdravotní péče a rozvojem vzdělání, případně dalších 
nákladů přímo souvisejících se zlepšováním a rozvojem kvality života znevýhodněných 
lidí. 
 
Veřejnou sbírku lze konat na území celé České republiky od 09.08.2019 na dobu neurčitou.   
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Odbor daní, poplatků a cen 
Oddělení odvolacích agend 
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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. 2101599824/2010 
zřízený u Fio banky, a.s.); 

- způsobem podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných sbírkách, tj. sběracími listinami; 
při provádění veřejné sbírky sběracími listinami je pořadatel sbírky povinen postupovat 
v souladu s ustanovením § 10 zákona o veřejných sbírkách, a zároveň, podle ustanovení  
§ 15 zákona o veřejných sbírkách, nesmí být sbírka tímto způsobem konána v prostředcích 
veřejné dopravy a prostorách pro cestující, v jiných veřejně přístupných prostorách je 
možno sbírku konat jen se souhlasem jejich provozovatele nebo majitele; 

- způsobem podle § 9 odst. 1 písm. c) zákona o veřejných sbírkách, tj. pokladničkami;  
při provádění veřejné sbírky pokladničkami je pořadatel sbírky povinen postupovat 
v souladu s ustanovením § 11 zákona o veřejných sbírkách; 

- způsobem podle § 9 odst. 1 písm. d) zákona o veřejných sbírkách, tj. prodejem předmětů, 
jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně (výše příspěvku činí min. 20 % z prodejní ceny 
předmětu); při provádění veřejné sbírky prodejem předmětů je pořadatel sbírky povinen 
postupovat v souladu s ustanovením § 12 zákona o veřejných sbírkách, a zároveň, podle 
ustanovení § 15 zákona o veřejných sbírkách, nesmí být sbírka tímto způsobem konána v 
prostředcích veřejné dopravy a prostorách pro cestující, v jiných veřejně přístupných 
prostorách je možno sbírku konat jen se souhlasem jejich provozovatele nebo majitele;  

- způsobem podle § 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 ceně vstupenek (výše 
příspěvku činí min. 20 % z prodejní ceny vstupenky); při provádění veřejné sbírky 
prodejem vstupenek je pořadatel sbírky povinen postupovat v souladu s ustanovením § 13 
zákona o veřejných sbírkách, a zároveň, podle ustanovení § 15 zákona o veřejných sbírkách, 
nesmí být sbírka tímto způsobem konána v prostředcích veřejné dopravy a prostorách pro 
cestující, v jiných veřejně přístupných prostorách je možno sbírku konat jen se souhlasem 
jejich provozovatele nebo majitele;  

- způsobem podle § 9 odst. 1 písm. f) zákona o veřejných sbírkách, tj. dárcovskými 
textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení; 

- způsobem podle § 9 odst. 1 písm. g) zákona o veřejných sbírkách, tj. složením hotovosti do 
pokladny zřízené právnickou osobou. 

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